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إن المد ل نمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بال من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده   
ال فل مضل له ومن يضلل فل هادي له وأشهد أن ل إله ال وحده ل شريك له وأشهد أن ممدا) 
عبده ورسوله، صلى ال عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما) كثيا). أما بعد:
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ما هو كتاب النكاح؟ النكاح تعريفه شرعا: عقد يعتب لفظ إنكاح أو تزويج يقول أنكحتك أو زوجتك  
يعتب فيه لفظ إنكاح أو تزويج ف الملة لن هناك حالت يصح فيها النكاح بدون لفظ إنكاح أو 
التزويج والعقود عليه منفعته الستمتاع, إذا) هو عقد فيه لفظ النكاح أو التزويج, على أي شيء هذا 
العقد؟ على منفعة الستمتاع, أي الستمتاع بي الرجل وزوجته.

ل�م� ي�خ�ف� ا�لز�ن�ا   قال الصنف:  ة� ل�م�ن � و�  هذا الكم الول للنكاح ي�س�ن� م�ع� ش�ه�

النكاح يأخذ الحكام المس يكون سنه ف أحوال ويكون واجب أحيانا ويرم أحيانا ويكره أحيانا 
ويباح أحيانا. بدأ الصنف بالسنية فقال يسن مع شهوة لن ل يف الزنا إن كانت هناك رغبة ف النكاح

ب� ع�ل�ى م�ن� ي�خ�اف�ه�ولكن ل تصل به هذه الرغبة أن توقعه ف الزنا فإنه يسن. قال:   وهذا الكم و�ي�ج�
الثان, يعن من ياف الزنا فإن كانت الرغبة عارمة بأنه إذا ل يتزوج فإنه يقع ف الزنا فيصبح النكاح 
واجب ف حقه وما ل يتم الواجب إل به فهو واجب وما يوصل إل حرام فهو حرام .

ة�...   قال الصنف:  د� إل آخر ما قال بدأ يذكر صفات الرأة الت يستحسن ويسن أنو�ي�س�ن� ن�ك�اح� و�اح�
ة� تتزوج با  د� " أي عدم التعدد, 1هذه صفات الرأة الستحبة أن تكون واحدة "و�ي�س�ن� ن�ك�اح� و�اح�

الذهب يفضل عدم التعدد على التعدد يقولون لن التعدد فيه تعرض للظلم ومن ترك التعدد يكون أبعد
عن الظلم من كان عنده زوجتان فإن  من كان له زوجتان فهو أكثر عرضة. قال: ويسن نكاح واحدة 

يب�ة�   ن�ب�ي1ة� أي ذات دين فاظفر بذات الدين, د�ي/�ن�ة� يعن ذات نسب ح�س� ليست من القارب, لاذا ل أ�ج�
يستحبون القريبة؟ وهم ل يقولون بالكراهة ول بالتحري لكن يقولون هذه أفضل الفضل أن تكون بذه 
الصفات ولو ل تكن بذه الصفات فالنكاح صحيح, ما فيه إشكال, عندما قال أجنبية أي ليست من 
القارب, يعللون لذلك بأمرين: أن نكاح القارب قد يورث ضعف ف الولد, والمر الثان أن زواج 
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ر� القارب ل يؤمن معه الطلق فيحدث قطيعة رحم, وكل هذه تعليلت لذا المر, قال:  لديث " ب�ك�
 أي تنجب, كثية الولدة, وكيف تعرف الرأة أنا ولود من غي الولود؟ يعرف و�ل�ود�هل بكر " قال: 

ذلك من خلل قرابتها, أي من أسرة ل يكثر فيها العقم أو الناب بقلة. إذا) هذه ستة صفات ذكرها 
ف الرأة وهذه الصفات مستحبة.

ة�  قال:  و� ة� إ�ن� أ�م�ن� ا�لش1ه� ا غ�ال�ب;ا ب�ل� خ�ل�و� ه� ن/� اب�ة�- ن�ظ�ر< إ�ل�ى م�ا ي�ظ�ه�ر� م� ط�ب�ة� ا�م�ر�أ�ة� -م�ع� ظ�ن� إ�ج�  و�ل�م�ر�يد� خ�
يقول من أراد خطبة امرأة ظن الجابة يعن يظن أنم يقبلونه, أما إذا كان يائسا من الجابة بأنه ل يوز

م�ع� ظ�ن� له أن ينظر إل امرأة بجة خطبتها وهو يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أنم ل يقبلونه, قال: 
اب�ة� ه�ا غ�ال�ب;ا  ما الذي يباح له؟ قال إ�ج� ن/� " ما الذي يظهر منها غالبا؟ وهو الوجه 1"ن�ظ�ر< إ�ل�ى م�ا ي�ظ�ه�ر� م�

ة�والرقبة واليد والقدم فهذا ما ينظر إليه غالبا   إذا) ينظر إليها دون أن يتلي با, فل يوز له أن ب�ل� خ�ل�و�
ة�"  ث قال: 2يتلي با, لنا مرمة " و� " إذا) كم شرط نعتب الن؟ أربعة , ظن الجابة 3 "إ�ن� أ�م�ن� ا�لش1ه�

هذا الول , فإذا ظن الجابة فإل أي شيء ينظر؟ ينظر إل ما يظهر منها ف الغالب ث ل ينظر إليها 
متليا با ث به ذلك لبد أن يكون يأمن الشهوة فينظر إليها أما إذا كان ل يأمن الشهوة فل ينظر لن 

 أي ما يظهر منها غالبا أي الوجه والرقبة و�ل�ه� ن�ظ�ر� ذ�ل�ك�معن ذلك أن نظره إليها يدفعه إل الرم, قال: 
واليد والقدم.

 إذا) بي الصنف الن حكمي ف النظر الول النظر و�ر�أ�س� و�س�اق� م�ن� ذ�و�ات� م�ح�ار�م�ه� و�م�ن� أ�م;ة�   قال: 
إل الخطوبة فيكون إل ما يظهر منها غالبا كما مر. الكم الثان ف النظر إل ذوات الارم ما الذي 
يظهر منهن؟ قال الصنف هذه الربعة الذي يظهر منها ف الغالب ويضاف إليه الرأس والساق. إذا) 
الذي يباح النظر إليه من الخطوبة أربعة أشياء والذي يباح النظر إليه من ذوات الارم ستة أشياء.  

 أي النظر إل المة وهذا الكم الثالث ما الذي يباح من المة؟ و�م�ن� أ�م;ة�قال: 

  قال الستة مثل ذوات الرم اختلف الفقهاء ف الذهب فمنهم قال القصود النظر ال المة أي المة 
الستامة أي العروضة للبيع إذا) إذا أراد أن يشتى أمة فله أن ينظر إل هذه الستة أشياء, قيل أن هذا 
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النظر هو إل الستامة الت تسام أي العروضة للبيع, وهذا ف التنقيح والنتهى ولكن ف القناع عنده 
النظر إل المة سواء كانت مستامة أو غي مستامة كذلك. فإذا) تقيدها بالمة العروضة للبيع ل شك 
أن هذا هو الحوط . 

ط�ب�ة� م�ع�ت�د1ة�    أشياء ترم ف الطبة: قال:  الت تكون ف العدة  هي من هي العتدة؟و�ح�ر�م� ت�ص�ر�يح< ب�خ�
سواء كانت من طلق أو من وفاة والقصود بالعتدة هنا الرجعية أم البائن؟ القصود با البائن, والرجعية 
من باب أول, يقول وحرم تصريح خطبة معتدة أو بائن, كيف تكون بائن؟ أن تكون مطلقة ثلث 
مرات أو رجعية أي مطلقة طاقة واحدة أو تكون بائن بينونة صغرى وهى الت خالعها زوجها فهي ف 
العدة فهي بائن من زوجها إل إنا معتدة, يقول هذه العتدة يرم أن يصرح بطبتها, ل يوز أن يصرح 

ع�ل�ى غ�ي�ر� ز�و�ج�بطبتها أحد ما دامت هي ف عدتا, ولكن أباح لرجل واحد أن يطبها ف عدتا. قال: 
ل� ل�ه  يقول هذه الرأة العتدة الت ف العدة وهى بائن وليست رجعية فالرجعية زودها ول يتاج أن ت�ح�

يطبها, وهى بائن إذا بانت من زوجها  فل يوز لغي زوجها أن يصرح بطبتها لنا ف العدة وزوجها 
له أن يصرح بطبتها. صورة ذلك:كيف تكون ف العدة وليست رجعية؟ تكون كالخلوعة أي أعطيته 
جزء من الال ث فسخ نكاحها, فيسمى خلع وسيأت وهذه السائل فيها إحالة على أبواب ستأت, 
فنشي إل ما سيأت باختصار وإذا ما جاء شرحناه بالتفصيل, إذا) الرأة الت تالع زوجها تعتب بعد 
الفسخ بائن عند زوجها وليست رجعية ل يستطيع أن يردها إل بعقد جديد فهي ف فتة العدة بائن من 
الزوج, هل للزوج أن يصرح بطبتها؟ نعم له أن يصرح بطبتها. الن العتدة إما أن تكون مطلقة طلقة 
واحدة أو طلقتي فهذه تكون رجعية أي يكن أن يردها زوجها ف عدتا بدون عقد جديد وبدون مهر 
جديد وحكمها حكم الزوجات فتعتب مازالت زوجة,  فإذا ل يريدها زوجها ف العدة فإنا تبي بينونة 
صغرى أي إن أراد أن يتزوجها ل بد من عقد جديد, وهذه الطلقة طلقة واحدة. لكن من طلقت 
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ثلث طلقات فهذه بانت من زوجها بينونة كبى, فإذا أراد زوجها أن يردها فل بد من عقد جديد بعد
أن تتزوج زوج آخر ويصل منه جاع ث بعد ذلك يطلقها ث يتزوجها زوجها الول بعقد جديد وهذه 
هي البينونة الكبى. إذا) هناك ثلث مصطلحات: رجعية: هي الطلقة طلقة أو طلقتي ف فتة العدة, 
فإذا انتهت العدة تولت هي نفسها من رجعية إل بائن بينونة صغرى وهي من طلقت طلقة واحدة أو 
طلقتي وانتهت عدتا, وهناك غيها, والبينونة الكبى وهي من طلقت ثلث طلقات. إذا) الرأة ف فتة 
العدة كم احتمال تتمله؟ إما أن تكون رجعية, وإما أن تكون بائن بينونة كبى وهذا إذا طلقت ثلثا. 
هل يكن أن تكون ف فتة العدة بائن بينونة صغرى؟ يكن ذلك, مت؟ من خالع زوجته أي دفعت له 
عوض ف مقابل أن يفسخ نكاحها فهذا نسميه خلع, فإذا حصل تبدأ الرأة ف العدة, وف فتة العدة 
هل هي رجعية؟ الواب ل, فهي ل تعطه فلوسا حت يرجعها غدا! فهي بائن عنه, ما هو نوع البينونة؟ 
صغرى.

  صورة ثانية: الطلقة بعوض: قال لا تدفعي ل ألف ر وأطلقك طلقة واحدة فلما دفعت اللف 
طلقها, هي الن ف العدة, هل هذه العتدة الن رجعية أم بائن بينونة صغرى؟ صغرى, فل يستطيع أن 
يردها. فالرجعية ل يكن لحد أن يطبها ل تصريا ول تعريضا لن الرجعية زوجة, وغي الرجعية وهي 
البائن هل يكن أن يصرح أحد بطبتها؟ ل يصرح أحد بطبتها إل زوجها الذي خالعها وهي الن ف 
العدة فإن أراد أن يطبها يكن ذلك وتل له لنا تعتد منه هو ول تعتد من غيه فلو أراد أن يردها 
لستطاع. ونفرق ف حق البائن بي التصريح والتعريض,فل يوز التصريح بلف التعريض فيجوز. أما 
التصريح للزوج فيجوز لنا تل له. 

  أمثلة: رجل طلق زوجته طلقة واحدة, الن هي رجعية فهل يوز لحد أن يصرح بطبتها؟ ل, يعرض؟

 : رجل طلق زوجته بعوض فبانت منه ودخلت ف العدة ول بد أن تعتد من أجل براءة الرحم 2  مثال 
فقد تكون حامل منه فل تتزوج من ثان يوم, هي بائن من زوجها الول فل يستطيع أن يردها لكن ل 
يعن هذا أن تتزوج لنا قد تكون حامل من زوجها الول, الن هذه معتدة بائن فهل يوز لحد أن 
يصرح بطبتها؟ ل, إل زوجها, هل يوز لزوجها أن يعرض بطبتها؟ نعم.
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ل� ل�ه    قال:  هل هناك زوج ل تل له؟ نعم, لو أن الرجل طلق الرأة ثلث طلقات ع�ل�ى غ�ي�ر� ز�و�ج� ت�ح�
فهي بائن منه, فهل تل له؟ ل, إذا) ل يصح أن يصرح بطبتها ول التعريض لنا ل تل له.

ع�ي1ة�   قال:  ط�ب�ة� ر�ج�  أي وحرم تعريض بطبة رجعية لنا زوجة مازالت ف عصمة رجل, و�ت/�ع�ر�يض< ب�خ�
يب�قال: وحرم  ل�م� أ�ج� ط�ب�ة� م�س� ط�ب�ة< ع�ل�ى خ�  أي وافق عليها إذا) إذا رجل خطبة امرأة وعلم أن فلن و�خ�

خطبها فهل يل له أن يطب أو ل؟ينظر إن كانوا قد أجابوا الول بالقبول فل يوز, وإن ل ييبوا 
بالقبول فيجوز ذلك.

ع�ود يقول:  ع�ة� م�س�اء; ب/�ع�د� خ�ط�ب�ة� ا�ب�ن� م�س� م� ا�ل�ج�م� ع�ة� م�س�اء; و�س�ن1 ع�ق�د�ه� ي/�و� م� ا�ل�ج�م� لن و�س�ن1 ع�ق�د�ه� ي/�و�
يعتبون هذا الوقت وقت مبارك فيه ساعة استجابة ويروون ف هذا حديث فيه مقال, قال وبطبة ابن 
مسعود وهى خطبة الاجة العروفة. 

ف�ص�ل<

ال�ي�ان� ع�ن� ا�ل�م�و�ان�ع قال: :   أركانه هذا الركن الول زوجان, ومعن خاليان من الوانع:أي ا�لز1و�ج�ان� ا�ل�خ�
الرأة الت سيعقد عليها لو كانت ف العدة هذا مانع ينع,والانع الذي يكون ف الرجل: لو أن الرجل 
متزوج من أربعة نسوة ويريد أن يعقد على الامسة هذا زواج فيه مانع, فل يوز أن يعقد على الامسة,
عقده على الامسة باطل.  

"قال: وهذا الثان  و�إ�يج�اب<   قال: " أ�و� "ز�و1ج�ت� : "أ�ن�ك�ح�ت�  إذا قال الول زوجتك فلنة أو ب�ل�ف�ظ�
أنكحتك فلنة فهذا هو الياب .
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" ف/�ق�ط وهذا الثالث و�ق/�ب�ول<   قال:  يت� " أ�و� "ر�ض� : "ق�ب�ل�ت� إذا قال الول زوجتك فلنة يقول قبلت ب�ل�ف�ظ�
ا ا�لن�ك�اح� أو رضيت فبمجرد أن يقول قبلت أو رضيت صح القبول. قال: أي قبلت هذا ف/�ق�ط أ�و� م�ع� ه�ذ�

ت/�ه�ا النكاح أو رضيت هذا النكاح. قال:  يعن بدل من قوله قبلت أو رضيت قال تزوجتها أ�و� ت/�ز�و1ج�
  فيعتب قبول .

ا ل�م� ي/�ل�ز�م�ه� ت/�ع�ل�م<    قال:  من جهل العربية فل يستطيع أن يقول تزوجت ول قبلت ول و�م�ن� ج�ه�ل�ه�م�
رضيت ول يعرف أن يقول أنكحت أو زوجت فل يلزمه أن يتعلم العربية كي يقول هذه الكلمة وإنا 

أن يقول بلغة قومه ما يكون معناه و�ك�ف1اه� م�ع�ن�اه�م�ا ا�ل�خ�اص� ب�ك�ل� ل�س�ان يكفيه أن يقول بلغة قومه. قال: 
زوجتك أو تزوجتك أو قبلت.

 وعندما نقول أركان وشروط فماذا نفهم من هذا؟ أن الركن إذات/�ع�ي�ين� ا�لز1و�ج�ي�ن الول: و�ش�ر�وط�ه� أ�ر�ب/�ع�ة<:  
ل يصل فإن العقد باطل, وكذا الشروط فإذا تلف شرط فالعقد باطل الول تعيي الزوجي فلبد أن 

ف العقد, فل يصح أن يكون الزوج غي معروف أو الزوجة غي معروفة ل يصح, فلو قاليتعي الزوجان 
الب زوجتك إحدى بنات العقد باطل ول يصح لن الزوجة غي معينة ولو عينها بأي طريقة تتعي با 
لصح الزواج فلو قال زوجتك ابنت فلنة أو ابنت الكبى تعينت ولو قال الصغرى لتعينت إل أن تكون 
الكبى توأم فما تتعي.  

ا  الثان:  أي رضا الزوج ورضا الزوجة فإذا كان الزوجة أو الزوج غي راضيان العقد فهل يصح  و�ر�ض�اه�م�
العقد؟ يصح ف بعض الحوال, والصل أنه ل يصح لكن هناك مسائل ل نشتط فيها الرضا ولذا 
سيبدأ الصنف الن ف ذكر الالت الت ل يشتط فيها رضا الزوج أو الزوجة:

ي�ه� ف�ي ن�ك�اح�    قال:  �ب� و�و�ص� ,  ووصيه ف النكاح رقم1كم ذكر الن؟ ذكر اثني الب رقم ل�ك�ن1 ل�
, ما معن وصيه ف النكاح؟ أي من أوصى إليه الب عند الوت أن أوصيت إل فلن أن يزوج بنات,2

هذا الرجل وصيه ف أي شيء؟ ف النكاح, وأوصي إل فلن أن يوزع تركت وأن يسدد ديون فهذا وصيه
ف الال, فهل وصي الال يزوج البنات؟ ل, وصي الال ل يزوج البنات, ووصي النكاح ل يقسم التكة, 
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ي�ه� ف�ي ن�ك�اح� قال:  �ب� و�و�ص� نفهم من هذا الكلم أن الخ والعم والد ل يدخل ليس إل الب ول�ك�ن1 ل�
ووصيه ف النكاح فهو الذي له هذه الستثناءات الت ستذكر.

" إذا) الب يكن أن يزوج ابنه الصغي 1"ت/�ز�و�يج� ص�غ�ير�    ما الذي سيستثن ف حق الب؟ قال: 
" يكن للب أن يزوج ابنه البالغ العتوه إذا 2 "و�ب�ال�غ� م�ع�ت�وهووصي النكاح يكن أن يزوج الصغي, قال: 

ن�ون�ة�احتاج إل نكاح يزوجه الب, وهذا ليس فيه رضا, قال:   ول يقل بالغة بل مطلقة سواء كانت و�م�ج�
ع� بالغة أو صغية فكذلك للب ووصيه ف النكاح أن يزوجها, قال:  من كان عمرهاو�ث/�ي�ب� ل�ه�ا د�ون� ت�س�

دون التسع وهى ثيب أي زالت بكارتا فإن الب ووصيه ف النكاح يزوجان هذه الثيب الت دون 
ر� م�ط�ل�ق;ا التسع, قال:  أي سواء كانت البكر بلغت تسع أو دون التسع أو فوق التسع. إذا) الب و�ب�ك�

يستطيع أن يزوج أناس بدون رضاهم وهم صغي ف السن أي ابنه الصغي و النون إذا كان بالغا, أما إذا
كان بالغا عاقل فل يستطيع الب أن يزوجه بل ل بد من رضاه, والنونة مطلقا سواء كانت صغية أو 
كبية, وما كانت دون تسع وهى ثيب أو حت البكر لنه سيذكر ف البكر, البكر مطلقا, وكذلك وصى
النكاح يفعل ذلك, لكن لو مات الب وما أوصى لحد هل للجد أن يزوج؟ ل يستطيع.

السيد مع الياء, يقولون السيد يلك منافع البضع والنكاح عقد على منفعة  ك�س�ي�د� م�ع� إ�م�ائ�ه�   قال:
 السؤال: السيد يزوج المة و�ع�ب�د�ه� ا�لص1غ�ير�كأنه أج»رها كما أنه يلك أن يؤجرها يلك أن يزوجها. قال: 

بدون إذنا أما العبد إن كان صغيا فبدون إذنه وإن كان كبيا فل يستطيع أن يزوجه إل بإذنه, ل 
يستطيع أن يب عبده الكلف البالغ العاقل لن العبد الكبي يلك الطلق, فل يب على النكاح لنه 
هو الذي يلك طلق نفسه ويلك نكاح نفسه.
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ل�ي�اء� ص�غ�ير�ة; ب�ح�ال     قال:  �و� " من هم باقي الولياء؟ يقصد غي الب وغي وصيه1"ف�ل� ي/�ز�و�ج� ب�اق�ي ا�ل�
اف النكاح. قال:   إذا) هناك فرق, باقي الولياء إذا كان عندهم بنت صغية و�ل� ب�نت� تسع� إ�ل1 ب�إ�ذ�ن�ه�

دون التسع  تزوج أبدا , حت ولو أذنت فل تزوج بال لعدم وجود أبيها الذي يبها ول يكن أن نعتب 
تزوج بال حت تكب وتبلغ التسع, ولكن إذا إذنا لنا طفلة صغية فل تدرك ول تعرف الصلحة. فل 
ر� و�ن�ط�ق� ث/�ي�ب�بلغت التسع يكن أن نزوجها بإذنا, كيف إذنا؟ قال:  البكر سكوتا  و�ه�و� ص�م�ات� ب�ك�

إذن والثيب لبد أن تنطق. 

 أي ول الزوجة, الرأة, والول هذا ل يصح العقد منه إل إذا توافرت فيه هو و�ال�و�ل�ي�  الثالث: قال: 
ل�يف< شروط قال: " أي بالغ عاقل فلو كان الول غي بالغ أي صغي فل يصح أن يكون1" و�ش�ر�وط�ه�: ت�ك�

ول, أو يكون منون فل يصح تزويه, كأن يكون الب منون أو يكون الول هو الد والد منون فل 
 " فل يكون عبدا,3"و�ح�ر�ي1ة< " ل بد أن يكون ذكر فالرأة ل تكون وليا, قال: 2"و�ذ�ك�ور�ة< يصح. قال: 

د<  أي معرفة الكفاءة, معرفة الرجل وهل يصلح للزواج أم ل؟  والقصود بالرشد هنا ليس الرشد "4" و�ر�ش�
ف الال وإنا الرشد ف النكاح بأن يسن الختيار ويستطيع أن ييز من هو صال للنكاح أو ل. قال: 

ال�ة< قال:  السلمة ل يزوجها أبوها الكافر، فالبنت "5"و�ات/�ف�اق� د�ين� - " فل يكون الول فاسق 6"و�ع�د�
يعن لو كانت العدالة ف الظاهر وف الباطن ليس بعدل فالعبة بالظاهر وليس بالباطن و�ل�و� ظ�اه�ر;ا – 

هذه ستة شروط ف الول.

و�س�ي�د�  واستثن ف العدالة صورتي قال:  العدالة شرط ف الول, إذا كان الول فاسق فإنه إ�ل1 ف�ي س�ل�ط�ان �
ل يزوج, ل تصح وليته, إل إذا كان هذا الول سلطان, والسلطان يزوج من ليس لا ول فيكون وليها 
السلطان, فإذا كان السلطان فاسق فهل معناه أنه ل يزوج أحد؟ ل, يصح ذلك, إذا) ل يشتط ف 
تزويج السلطان بوليته العامة الذين ليس لم ولية للحاجة وإل لتعطلت مصال الناس, الفاسق بوليته 
الاصة إن كان فاسق ل يزوج.

 وكذلك السيد إذا كان السيد فاسق فهل يصح أن يزوج المة؟ نعم, لنه يتصرف ف و�س�ي�د�    قال: 
ملكه.
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إذا كانت الرأة لا أب وجد وأخ وابن, وابن و�ي/�ق�د1م� و�ج�وب;ا أ�ب<   الصنف الن سيتب الولياء: قال: 
أخ فكل هؤلء يصلحون للولية فمن نقدم ومن الول؟ هذا هو التتيب, قال الصنف: ويقدم وجوبا 

ي�ه� ف�يه�" 1أب " �ب� و�إ�ن� ع�ل�" أي وصيه ف النكاح 2 "ث�م1 و�ص� إ�ن� ن/�ز�ل�" 3 "ث�م1 ج�دr ل� " 4 "ث�م1 ا�ب�ن<, و�
ا ع�ل�ى ت/�ر�ت�يب� ا�ل�م�ير�اث  " لن هذا التتيب هو ترتيب العصبة إل ف قضية واحدة تقدي الب 5"و�ه�ك�ذ�

والد على البن, ف العصبة ل, البن ل يجب الب ولن يجب الد تاما ولكن ينقص نصيبه فقط,
قال

ل�ى ا�ل�م�ن�ع�م�  " يعن السيد الذي اعتق المة فإن كانت هذه المة ليس لا أب ول ابن ول 6"ث�م1 ا�ل�م�و�
ث�م1عاصب فيزوجها سيدها الذي اعتقها ويسمى الول النعم, هب أن الول الذي أعتقها فمن يزوجها؟ 

" يعن أقارب السيد الذي اعتقها نثل لذلك وإن كان اليوم قليل أو معدوم: 7 "أ�ق/�ر�ب� ع�ص�ب�ت�ه� ن�س�ب;ا
هذه الرأة أعتقها السيد وليس لا قريب فمن وليها ف النكاح هذا السيد الذي أعتقها, والسيد مات قبل
العقد فمن يزوجها؟ قرابة السيد, ومعن هذا أننا سنبدأ بآباء السيد ث جده ث ابنه ث إخوانه..وهكذا 

ء<قال:  " هب أن هذا السيد ليس له أقارب ولكن له سيد آخر أي أن هذا السيد كان عبدا 8 "ث�م1 و�ل�
وأعتق وبعد ما اعتق اشتى المة ث اعتقها فالسيد نفسه له سيد آخر فتنتقل الولية إل سيد السيد, 

�ق/�ر�ب�" 9 "ث�م1 ا�لس�ل�ط�انقال:  أ�و� ل�م� ي�ك�ن� أهل  أي منع التزويج القرب, رفض أن يزوج ف�إ�ن� ع�ض�ل� ا�ل�
فماذا نفعل ف هذه الصور الثلث؟ فإذا عضل منع التزويج, أو ل أو كان مسافرا فوق مسافة قصر 

زوج يكن أهل بأن ل تتوفر فيه إحدى الشروط السابقة تكليف وذكورة وكذا.. أو كان مسافرا, قال: 
 إذا كان القرب غي أهل أو غي موجود أو عضل فإننا ننتقل إل البعد, فنقول لو كان الب حرة أبعد

مثل غي موجود ننتقل إل الوصي ث إل الد ث البن وهكذا .
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 من الذي يزوجها؟ يزوجها السيد, فإن عضل السيد  أو ل يوجد السيد أو ل يكن وأمة حاكم  قال: 
أهل يزوجها الاكم.

  ذكرنا فيما سبق شروط النكاح وقلنا النكاح له شروط أربعة وهي: الشرط الول: تعيي الزوجي، 
الشرط الثان: الرضا واستثنينا من الرضا مسائل معينة من الب ووصي الب ف النكاح ث انتقلنا إل 
الشرط الثالث وهو الول واشتطنا شروط ف الول وقلنا من شروطه التكليف والذكورة والرية والرشد 
واتفاق الدين والعدالة ف الظاهر وبقي الشرط الرابع من شروط صحة النكاح وهو الشهادة، قال: 

" أي ل يكونوا نساء، 1 "ر�ج�ل�ي�ن� الشهادة ما هي الشروط الطلوبة ف الشهود؟ قال: و�ش�ه�اد�ة� ر�ج�ل�ي�ن�
, و�ل�و� ظ�اه�ر;ا" أي بالغي عاقلي، قال:2"م�ك�ل1ف�ي�ن�  ل�ي�ن� س�م�يع�ي�ن�  أي ل يكون الشهود فساق، قال:  ع�د�

 حت يتمكنا من أداء هذه  ن�اط�ق�ي�ن�أي يسمعان لنا شهادة تتاج إل ساع الياب والقبول، قال:
ش�ر�ط< ل�ل�ز�وم�ه�, الشهادة، ث انتقل الصنف إل مسألة الكفاءة: قال:  يقول الكفاءة هي و�ال�ك�ف�اء�ة �

الساواة، الكفاءة بي الرجل والرأة هل هو شرط لصحة النكاح أم هو شرط للزوم النكاح؟ الصنف يقول
هو شرط للزوم النكاح أي استمرار النكاح فلو كانت الكفاءة متوفرة فالعقد صحيح ويستمر أما إذا 

ر�م� كانت الكفاءة غي متوفرة فالعقد صحيح إل أن الرأة لا أن تفسخ هذا العقد ولذا قال:  ف/�ي�ح�
 إذا) مسألة الكفاءة طبعا تذكر هنا لن اللف فيها هل هي شرط صحة أم ت/�ز�و�يج�ه�ا ب�غ�ي�ر�ه� إ�ل1 ب�ر�ض�اه�ا

شرط لزوم أم ليست بشرط أصل فلذلك يذكرونا هنا، الن الصنف لا قال شروط النكاح أن شروطه 
أربعة يتكلم عن شروط الصحة الت ل يصح إل با، بعد ذلك ذكر شرطا خامسا لكن هذا الامس 
ليس شرط للصحة وإنا هو شرط للزوم والسألة فيها خلف طويل عريض بي أهل العلم. الذهب أن 
الكفاءة شرط للزوم ومعن ذلك أنه إذا رضيت الرأة ورضي أولياؤها، العقد يصح حت ولو كان غي كفؤ
لكن إذا كانت الرأة غي راضية فلها أن تفسخ، السؤال: هل لا أن تفسخ هي فقط أم لوليائها أيضا 
أن يفسخوا؟ هنا فيه خلف فمن أهل العلم من يقول هي وأقرب ول فإذا زوجها وليها ورضي بذا 
انتهى وليس لحد أن يعتض على هذا العقد ول يستطيع فسخه أحد لكن الذهب غي هذا، الذهب 
يقول فلمن ل يرضى من باقي الولياء الفسخ يرون أن الميع لم ذلك والسألة اجتهادية وليس فيها 
نص بل النصوص إذا تأملناها ند أنا على خلف هذا إل ف أمور معينة يعن الكفاءة هي ليست على
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إطلقها لنه إذا قلنا الكفاءة فهي عدة أشياء فبعض هذه الشروط مقبول وبعضها متلف فيه غي مقبول
ش�ر�ط< ل�ل�ز�وم�ه�, أو متدد فيه. إذا) قوله: ما هي الكفاءة؟ الكفاءة معتبة ف خسة أشياء: الدين  و�ال�ك�ف�اء�ة �

" معناه أن التقية الصالة ل تزوج بفاجر فإن زوجت بفاجر نقول عدم كفاءة معناه لبد من رضاها 1"
ومن رضا الولياء على الذهب وعلى غيه على الصحيح أنه لبد من رضاها هي فقط والول القريب. 
إذا) اكتبوا عند الكفاءة وهي الدين، والثان النسب والقصود بالنسب فالنسب متلف فيه ما هو النسب 
الذي يكافئه غيه؟ النابلة عندهم أن النسب عندهم العرب ل يكافئهم غيهم يعن العرب كلهم 
يعتبون أكفاء تدخل فيهم قريش وبن هاشم وغيهم إذا) الثان هو النسب واكتبوا عندها العرب أكفاء 
لبعض نفهم من هذا أنه إذا زوجت العربية بغي عرب معناه غي كفؤ، هل يصح النكاح أم ل يصح؟ 
يصح العقد لكن لا أن تعتض ووليها له أن يعتض لنم يعتبون أن هذا كالعار يلحقهم وال 
يقول: ﴿إن أكرمكم عند ال أتقاكم﴾ وأنا عندي ف هذا أن هذا من اجتهاد الفقهاء الذي فيه نظر 
كثي يعن أن تكون قاعدة عامة فل. وبعض أهل العلم يقول أن حت العرب ليسوا أكفاء لبعض فقريش
ل يكافئها أحد معناه إذا جاء العرب وتزوج قرشية فليس بكفء لا وسبحان ال ﴿إن أكرمكم عند ال
أتقاكم﴾ ، "ل فضل لعرب على أعجمي إل بالتقوى"، وإذا نظرنا ف النصوص أمر النب صلى ال عليه 

أسامة بن زيد أبوه عبد مول فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة وأسامة كان عبد رضي ال عنه وسلم 
هذا، وأبا حذيفة أنكح سال ابنة أخيه الوليد وهو مول ما كان عربيا وهكذا الذي ورد كثي وزيد بن 
حارثة تزوج زينب بنت جحش وهي عربية قرشية هاشية وهذا كله يعلنا ف مسألة النسب أن فيه نظر. 
الثالث: الرية معناه أن الرة ل تزوج بعبد أي عار عليها يلحقها إذا تزوجت عبد فمعناه لبد من 
رضاها ومن رضا وليها، الرابع: الصناعة فمن كانت صنعته صغية أو متواضعة ل تزوج بابنة واحد صنعته
عالية على العموم ليس هناك دليل على هذا إنا الدليل هو عرف الناس وهذا ف عرف الناس وعادتم 
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نقص فما يعد ف عرف الناس نقص ويضر بالزواج فمن هذا الباب يرى الفقهاء أن هذا يدخل ف 
الكفاءة ف العراف الصحيحة لكنه يتمل أن يكون هذا عرف فاسد فظاهر النصوص العامة ﴿إن 
أكرمكم عند ال أتقاكم﴾ والاصة ف تزويج النب صلى ال عليه وسلم لبنة عمته وزواج الصحابة 
بغيهم من الوال فكل هذا ينقض هذا الكلم لكن قضية الدين معتبة "إذا أتاكم من ترضون دينه 
وخلقه" نصوص صرية ف هذا ومن خالف من الفقهاء اعتب أن هذه بسبب عرف الناس أن أعراف 
الناس مكمة ومقبولة فما يعتب عيب ف الناس يقولون مثل العيب ف البيع يفسخ العقد أي يبيح اليار 
لكن هذه العيوب متوكة لعراف الناس ول تنص الشريعة أن هذا بعيب وليس بعيب وتركت هذه 
لعراف الناس وعلى العموم أنا ف نفسي شيء من هذا وأقول هذا فيه نظر أما الدين فمعتب، قال 
وكذلك الرية لنه فعل ضرر على الرأة لبد أن ترضى، والمر الامس قال: اليسار أي الغن فمعناه أنه
ل تزوج  الرأة الوسرة بعسر لاذا؟ لنا إذا تزوجت بعسر فهذا فيه ضرر عليها، ما هو الضرر؟ النفقة 
سيقصر ف النفقة فهذا مقبول أيضا أن تزوج برجل معدم فلبد أن ترضى على هذا وإل فل. قال 
الصنف رحه ال:

ا�ل�م�ح�ر1م�ات� ف�ي ا�لن�ك�اح�
  الرمات اللوات يرمن على التأبيد عددهن ثانية عشر سبعة بالنسب وسبعة بالرضاع أصبح الموع 
أربعة عشر وأربعة بالصهر أصبح الموع ثانية عشر. اللوات بالنسب: نبدأ بالم وليس القصود با الم 
الباشرة الت أنبتك، بل الت أنبتك وأنبت من أنبك إذا) تدخل ف الم أمها وأمها وأمها وتدخل 
كذلك ف الم أم أبيك تعتب أم لك لنا أنبتك أو أنبت من أنبك يعن من لا عليك حق ولدة 
هذه نسميها أم ولو كانت جدة عاشرة أنبت شخصا أنبك إذا) هذه الم وهذه الول، ننتقل إل 
الثانية وهي البنت الت أنت أصل لا كأن تكون ابنتك الباشرة أو من تتها أو ابنة ولدك أو ابنة بنتك 
أو بنت ابن بنتك معناه أنت أصل من أصولا. فالم والب ليس الراد بما الباشرين ل بل كل من له 
عليك ولدة هو أب من أبائك حت ولو كان من جهة الم وكل من لك أنت عليه ولدة هو من أبنائك
أو بناتك إن كان ذكر فهو ابن وإن كانت أنثى فهي بنت، هذه هي القاعدة إذا) عندنا المهات ث 

                                 يييشرح  أخصر المختصرات
 يييييي يي ييييي يي ييي ييييي



شرح  أخصر المختصرات

البنات ث الخوات وهن فروع الصل الول والصل الول هو الب والم ففرع الصل الول هم 
الخوة والخوات إذا) عندنا المهات، البنات، الخوات، بنات الخوات وبنات الخوة. بنات 
الخوات هم كل أنثى لختك عليها حق ولدة فقد تكون ابنتها الباشرة، قد تكون بنت بنتها، قد 
تكون بنت ابنها يعن هي جدة لا وبنت الخ كذلك من كانت من فروع أخيك سواء فرع مباشر أو 
أنزل يعن من يكون أخوك جد لا أبو أبوها أو أبو أمها فهؤلء بنات الخ وبنات الخت ث العمة 
والالة كذلك العمة والالة ل يراد با العمة الباشرة ول الالة الباشرة قد تكون هذه العمة ليست 
مباشرة قد تكون عمة الب تعتب ف حقك عمة وليست جدة لنا ما أنبتك فهل خالة أبوك أنبتك؟
ل ليس لا عليك ولدة، خالة الد، خال الد، خال الم، عم الم، عمة الم، عمة الب، هؤلء 
عمات بعيدات إذا) العمة والالة إما أن تكون مباشرة عمة لك أنت أو عمة أو خالة لن هو من 
أصولك. 

ا أم<    الرمات إل أبدÅ: قال الصنف: ر�م� أ�ب�د;  ضع خط مائل ليفصل ما  و�ج�د1ة< و�إ�ن� ع�ل�ت�"1" و�ي�ح�
" / مطلقا) تعن أنا3 " و�أ�خ�ت< م�ط�ل�ق;ا/ قال:و�ب�ن�ت� و�ل�د� و�إ�ن� س�ف�ل�ت� " 2 " و�ب�ن�ت<سبق عما سيأت، قال:

اسواء كانت شقيقة من أبيك وأمك أو كانت أختا لب أو أخت لم، قال: و�ب�ن�ت� و�ل�د�ه�ا " 4 " و�ب�ن�ت/�ه�

إ�ن� س�ف�ل�ت�" 5"و�ب�ن�ت� ك�ل� أ�خ�  / أي بنت الخت، قال: و�إ�ن� س�ف�ل�ت�  /  من هيو�ب�ن�ت/�ه�ا, و�ب�ن�ت� و�ل�د�ه�ا و�
"6"و�ع�م1ة< بنت كل أخ؟ كل أخ لك سواء شقيق أو لب أو لم بناته وإن نزلن يعتبن بنات أخ، قال: 

ال�ة<  أي سواء كانت العمة شقيقة للب أو عمة أخته من الب أو أخته من الم م�ط�ل�ق;ا" قال: 7 "و�خ�
وكذلك الالة قد تكون شقيقة للم أو أختها من الب أو أختها من الم.

ر�م� ب�ن�س�ب�  قال الصنف: ر�م� ب�ر�ض�اع� م�ا ي�ح�  أي هن السبعة اللوات سبقن يعن الم بالرضاع والبنت  و�ي�ح�
بالرضاع وإن نزلت والخت من الرضاع وبنات الخت من الرضاع وبنات الخ من الرضاع والعمات 
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والالت من الرضاع، كيف تكون الم من الرضاع؟ يعن أرضعتك، أمها تعتب أيضا أمك من الرضاع، 
كيف تكون بنتك من الرضاع؟ يعن زوجتك أرضعتها أو بنتها تعتب بنتك من الرضاع، الخت من 
الرضاع أمك أرضعتها أو أمها أرضعتك، بنت الخ من الرضاع يعن أخوك من النسب أرضع، له بنت 
من الرضاع فتكون هذه بنت أخ من الرضاع وقد يكون أخوك من الرضاع له بنت بالنسب يعن تزوج 
فأنب هذه البنت أخ من الرضاع يعن إما هي البنت من الرضاع أو هو الخ من الرضاع وهذه بنت من
النسب. ث العمة والالة من الرضاع يعن امرأة رضعت مع أبيك أو أبوك رضع معها من أمها والالة 
كذلك إما أنا رضعت مع أمك من أم أمك أو أن أمك رضعت من أمها.

ع�م�ود�ي� ن�س�ب�ه�   قال الصنف: ئ�ل � ر�م� ب�ع�ق�د� ح�ل� الن لا قال ويرم بالرضاع ما يرم بالنسب, "2،1" و�ي�ح�
صاروا هؤلء سبعة السبعة الوائل بالنسب والسبعة الخية بالرضاع إذا) أربعة عشر، الن سيذكر أربعة 
يرمن بالعقد، قال: حلئل أي الزوجات، عمودي النسب أي الباء والبناء إذا) زوجات الباء وزوجات
البناء يرمن بالعقد، إذا قلنا زوجة الب هل تدخل زوجة الد أبو الب أم ل تدخل؟ أليس الد هو 
 أب إذا) تدخل وكذلك إذا قلنا زوجة البن لو كانت زوجة ابن ابن تدخل ف التحري فهي مرم، ث قال:

ت�ه�,  " أم الزوجة بالنسبة للزوج مرم وقوله أمهات تدخل الدة فهي أم أي تدخل جدتا3"و�أ�م1ه�ات� ز�و�ج�
ن�الت لا عليها ولدة لكن ل تدخل خالتها فخالة الزوجة ليست أم فل تدخل. قال: إ�ن� ع�ل�و�   ث قال: و�

" الربيبة هي بنت 4 " و�ب�د�خ�ول� ر�ب�يب�ة< أي بالوطء فهذه الرابعة ل ترم بالعقد بل بالوطء، قال:و�ب�د�خ�ول�
الزوجة فهذه ل ترم بالعقد بل بالدخول بالزوجة فإن دخل بالزوجة حرمت عليه الربيبة أي ابنتها ﴿

ا و�ب�ن�ت� و�ل�د�ه�ا, و�إ�ن� وربائبكم اللت ف حجوركم من نسائكم اللت دخلتم بن﴾، قال: ربيبة  و�ب�ن�ت/�ه�
،  ث انتقل الصنف بعدما انتهى من الرمات على التأبيد واللوات عددهن ثانية عشر انتقل إل س�ف�ل�ت�

الرمات إل أمد أي على التوقيت، مرمات ليس إل البد وإنا إل وقت معي.

ت�ه�الرمات إل أمدÅ: قال:  ت�ه�"  1 "و�إ�ل�ى أ�م�د� أ�خ�ت� م�ع�ت�د1 " ما معن أخت الزوجة؟ رجل تزوج2 "أ�و� ز�و�ج�
بامرأة فعقد بأختها والول ما زالت ف العصمة نقول العقد باطل ﴿وأن تمعوا بي الختي﴾ فل يوز 
المع بي الختي. لو أن الخت الول طلقت ومازالت ف العدة فعقد بأختها فالعقد باطل وهذا 
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معن قوله أخت معتدته أو زوجته. إذا طلق الزوجة وبعد انقضاء العدة تزوج بأختها يصح هذا وإذا 
ت/�ه�ا,ماتت الزوجة يكن أن يتزوج بأختها. قال الصنف: ي� ع�د1 ق�ض�  الزانية ل يوز و�ز�ان�ي�ة< ح�ت1ى ت/�ت�وب� و�ت/�ن/�

نكاحها إل بشرطي الشرط الول أن تتوب من هذا الزنا والشرط الثان أن تنقضي عدتا من هذا الزنا. 
ث;االرابع: قال:  ر�ه� ب�ش�ر�ط�ه �  " 4 "و�م�ط�ل1ق�ت�ه� ث�ل� يعن مع بقية الشروط الت ستأت فيما ح�ت1ى ي�ط�أ�ه�ا ز�و�ج< غ�ي/�
ل�م�ة< ع�ل�ى ك�اف�ر�بعد. قال: ل�م�" السلمة ل تتزوج بكافر فل يوز ذلك، قال:5 " و�م�س�   و�ك�اف�ر�ة< ع�ل�ى م�س�

السلم هل له أن يتزوج كافرة؟ الواب ل إل الكتابية إل أن تكون يهودية أو تكون نصرانية فيصح العقد
 و�ع�ل�ى ح�ر{  وقوله حرة كتابية فلو تزوج أمة كتابية ل يصح. ث قال: إ�ل1 ح�ر1ة; ك�ت�اب�ي1ة;ولذا قال الصنف:
ل�م�ة< ل�م� أ�م�ة< م�س�  يعن السلم الر ليس له أن يتزوج أمة مسلمة ول يوز أن يتزوج أمة كتابية ولكن م�س�

ل�م�ة<يوز أن يتزوج حرة كتابية أو حرة مسلمة، قال: ل�م� أ�م�ة< م�س�  ل يوز إل بشرطي،  و�ع�ل�ى ح�ر{ م�س�
ولحظوا أنه ل يوز للحر السلم أن يتزوج أمة مسلمة ولكن يوز له أن يشتيها ويطأها بلك اليمي 

م�ة� أما عقد الزواج ل يوز إل بشرطي، قال:  د� ع�ة� أ�و� خ� ع�ز�وب�ة� ل�ح�اج�ة� م�ت/� "، 1"م�ا ل�م� ي�خ�ف� ع�ن�ت �
ز� ع�ن� ط�و�ل� ح�ر1ة� أ�و� ث�م�ن� أ�م�ة� " الشرط الول أن يشق عليه العزوبة والشرط الثان يعجز عن 2 "و�ي/�ع�ج�

طول حرة يعن عن ثن أو مال يدفعه مهر للحرة أو ثن للمة، إذا) السلم له أن يتزوج المة السلمة إذا 
توفر الشرطان أول حاجته للزواج والمر الثان عدم وجود الال الذي يكنه من الزواج أو يكنه من شراء 

ت�ه� المة. ث قال أيضا يرم: فل يصح العقد والسبب قالوا لن هناك يتداخل عقدان  و�ع�ل�ى ع�ب�د� س�ي�د�
عقد العبودية وعقد الزواج ففي عقد النكاح السلطة للزوج وف عقد اللك السلطة للسيدة فتتعارض 

 هل للسيد أن يتزوج المة الت يلكها هو؟ الواب ل، ل  و�ع�ل�ى س�ي�د� أ�م�ت�ه�وتتناقض الحكام، قال:
 يتزوجها بعقد لنه عنده عقد أقوى من الزواج وهو ملك اليمي فل يتمع معه عقد أضعف منه، قال:

يعن من النسب ولده من النسب فإذا كانت عنده أمة ل يتزوجها الب، لاذا؟ لن أمة و�أ�م�ة� و�ل�د�ه�, 
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الولد له فيها شبهة ملك يعن كما أنه ل يتزوج أمته هو ل يتزوج أمة ولده الذي له ف ماله شبهة ملك 
األيس الب له أن يتملك من مال ولده؟! له ذلك إما بقول أو بنية التملك. قال:  و�ع�ل�ى ح�ر1ة� ق�ن� و�ل�د�ه�

 و�م�ن� مثلما قلنا السيدة ل تتزوج عبدها فل تتزوج عبد ولدها لن لا فيه شبهة ملك. ث قال قاعدة:
ح�ر�م� ب�م�ل�ك� ي�م�ين�  من كانت ل يل أن يتزوجها إذا) ل يل أن يطأها بلك اليمي، ح�ر�م� و�ط�ؤ�ه�ا ب�ع�ق�د �

و�م�ن� ح�ر�م� مثال: رجل متزوج بامرأة هل له أن يتزوج بأختها؟ ل، هل يشتي أختها ويطأها؟ ل يوز 
ح�ر�م� ب�م�ل�ك� ي�م�ين�  هل يوز للمسلم أن يتزوج أمة كتابية؟  إ�ل1 أ�م�ة; ك�ت�اب�ي1ة; إذا) ل يوز، قال:و�ط�ؤ�ه�ا ب�ع�ق�د �

ل يوز لكن يستطيع أن يشتيها ويطأها باللك وهذا استثناء إذا) قاعدة: من حرم وطؤها بعقد حرم 
بلك يي إل ف صورة واحدة المة الكتابية ل يوز له الزواج با لكن له أن يشتيها وأن يطأها باللك.

ش�ر�وط� ا�لن�ك�اح�

:  انتقل الصنف إل شروط النكاح، قال:  ع�ان�  نوع صحيح ونوع فاسد، و�الش�ر�وط� ف�ي ا�لن�ك�اح� ن/�و�

االصحيح: قال: ر�ه� يح<, ك�ش�ر�ط� ز�ي�اد�ة� ف�ي م�ه�  يعن شرطت عليه مهر الثل عشرين ألف قالت أنا  ص�ح�

أريد منك خسي ألف يوز هذا الشرط هذا شرط صحيح، ماذا يفيد الشرط الصحيح الذي ف 

خ�النكاح؟ يفيدها ف قضية واحدة ذكرها الصنف قال: ا ا�ل�ف�س� ل�ك� ف/�ل�ه�  معناه إن شرطت ف�إ�ن� ل�م� ي�ف� ب�ذ�

عليه شرط صحيح فلم ينفذ هذا الشرط فهذا أمر يبيح لا أن تفسخ نكاحها وتطلب الفسخ منه. انتقل

, إل الفاسد قال: د< ي/�ب�ط�ل� ا�ل�ع�ق�د� الشرط الفاسد ف النكاح نوعان بعض الشروط الفاسدة تفسد  و�ف�اس�

العقد كله تبطله وبعض الشروط الفاسدة هي فاسدة ف نفسها لكن العقد صحيح وهي كعدمها كأنا 

د< ي/�ب�ط�ل� ما حصلت وكأنا ل تشتط. بدأ الصنف بالشروط الفاسدة الت تبطل العقد، قال:  و�ف�اس�
ي�اء�: ن�ك�اح� ا�لش�غ�ار�   " وهو أن يزوج الول الول ابنته مثل لزوج على أن يزوجه 1"ا�ل�ع�ق�د�, و�ه�و� أ�ر�ب/�ع�ة� أ�ش�

الزوج الخر هذا أن يزوجه موليته بدون عقد يعن يصل تبادل بي الزوجات يقول أزوجك ابنت 

وتزوجن ابنتك بدون عقد وبل مهر والشكال ف الهر إذا) مسألة التبادل هذا ليس فيه إشكال إن كان 

بهر فكون الرجل يتزوج بنت فلن وولد فلن يتزوج ابنة هذا الرجل ما فيه إشكال، إن كان بهر فل 
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إشكال أما إن كان باتفاق بدون مهر فهذا ل يصح ويسمى نكاح الشغار وقد نى عنه. الثان: 

ÌحËلÊل هو إذا طلق الرجل ثلثا فإنا ل تل له حت يتزوجها رجل آخر ث يطلقها2"و�ال�م�ح�ل�ل� 
" ونكاح ال

فلو أنه اتفق مع شخص أن يتزوج هذه الرأة ث يطلقها يقال له اللل فهذا النكاح باطل. الثالث: 
ع�ة� " نكاح التعة وهو النكاح الؤقت بزمن معي، زوجتك ابنت لدة شهر هذا نكاح متعة يصل3 "و�ال�م�ت/�

تديد مدة أو يتفق معها أن ينتهي هذا العقد ف تاريخ كذا ل يصح. الرابع من الشروط الفاسدة الت 

ر�تبطل العقد: قال: العقد إذا علق على شرط فإن هذا الشرطمشيئة� ال تعالى   و�ال�م�ع�ل1ق� ع�ل�ى ش�ر�ط� غ�ي/�

فاسد يفسد العقد، كيف معلق على شرط؟ يقول زوجتك ابنت إذا جاء شهر رمضان إذا) علقت عقد 

النكاح على أمر مستقبل فالعقد باطل والشرط هذا يفسد ويبطل هذا العقد، قال: غي مشيئة ال لكن 

لو قال زوجتك ابنت إن شاء ال فكلمة إن شاء ال ليست تعليق وإنا هي من باب التبك.

د< ل� ي/�ب�ط�ل�ه�   قال: معناه شرط هو نفسه ل يصح لكن العقد صحيح فإذا حصل مثل هذا نقول  و�ف�اس�

ر�العقد صحيح وهذا الشرط ل يلتفت إليه، ما هي؟ قال: د< ل� ي/�ب�ط�ل�ه� ك�ش�ر�ط� أ�ل1 م�ه� " شرط 1" و�ف�اس�

 أ�و� ل� ن/�ف�ق�ة�,عليها أل يعطيها مهر فالعقد صحيح ث بعد ذلك يÌطËالËب بهر مثلها ول يصح هذا الشرط،
شرط عليها أل ينفق عليها فهذا الشرط باطل والعقد صحيح معناه أنا تلزمه بالنفقة مثلما يصل الن 

ف بعض النكحة الشهورة بالسيار وغيها انه ل ينفق عليها لكن نقول هذا ليس صحيحا ولا أن 

ث/�ر� م�ن� ض�ر1ت�ه�ا أ�و� أ�ق�ل1تطالب بالنفقة. قال:  فل يلتفت إل هذا الشرط. قال  أ�و� أ�ن� ي�ق�يم� ع�ن�د�ه�ا أ�ك�

خ�الصنف: د� ب�ه�ا ف/�ل�ه� ا�ل�ف�س� إ�ن� ش�ر�ط� ن/�ف�ي� ع�ي�ب� ل� ي/�ف�س�خ� ب�ه� ا�لن�ك�اح� ف/�و�ج�  معن هذا هناك عيوب  و�

أحيانا تكون ف الرجل أو ف الرأة هناك عيوب مددة تبيح للطرف الخر أن يفسخ فإذا تزوج الرجل 
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الرأة فوجد فيها أحد هذه العيوب الت تبيح الفسخ يوز له أن يفسخ ويستد مهره إذا ل يدخل با 

وكذلك لو وجدت هي فيه هذا العيب فلها أن تفسخ وسنأت بعد ذلك بالتفصيل على هذه العيوب ما 

هي، هذه العيوب ماذا نسميها؟ نقول هذه عيوب ينفسخ با النكاح وبدون اتفاق مرد أن يتزوجها 

فيجد انه عندها هذا العيب أو هي تد فيه هذا العيب لا أن تطلب الفسخ، وهناك عيوب غي هذه 

العيوب يعن ل ينفسخ با النكاح مثلما لو تزوجت الرجل فوجدته أعمى مثل أو مقطوع إصبع أو هي 

عمياء أو عوراء أو مقطوعة إصبع فهذه العيوب ل ينفسخ با النكاح لكن لو أنه اشتط عليها أل تكون

عمياء فظهرت أنا عمياء فله أن يفسخ. إذا) العيوب الددة الت تفسخ النكاح هذه ل تتاج إل اتفاق 

ينفسخ النكاح بجرد وجودها إذا ل يرضى الطرف الخر وهناك عيوب أخرى ل ينفسخ با النكاح إل 

إذا كان الطرف الثان اشتط على الول عدمها وتفصيل سيأت ف الباب الذي يليه.

ب/�ي�ان� ا�ل�ع�ي�وب� ف�ي ا�لن�ك�اح�
  فنشرع اليوم بول ال وقوته ف باب العيوب ف النكاح وقد عرجنا على شيء من هذا فيما سبق وقلنا 
أن هناك عيوب ف أحد الزوجي تبيح للطرف الخر إذا وجدت ف أحد الزوجي فإن هذا العيب يبيح 
للطرف الخر أن يفسخ النكاح وليس كل عيب يبيح الفسخ وإنا هناك عيوب معينة تبيح الفسخ، ما 
هي هذه العيوب؟ هذه العيوب ينص الفقهاء على أنواع منها أو ينصون على بعض هذه العيوب لكن 
هذه العيوب ليست مصورة يعن يكن غيها أن يدخل فيها بل إن بعض هذه العيوب الت ذكرها 
الفقهاء أصبح لا علج اليوم فهم يضبطون هذا بضابط أن كل عيب ينع الوطء أو ينع الستمتاع أو 
ينع كمال الستمتاع فإنه عيب يبيح الفسخ للطرف الثان فإذا تزوج الرجل الرأة فظهر أن ف الرأة عيب
من هذه العيوب الت تنع الستمتاع أو ظهر أن الرجل فيه هذا العيب الذي ينع الستمتاع فإن ظهر ف
الرأة معناه أن هذا العيب يبيح للرجل أن يفسخ وإن ظهر ف الرجل فإنه يبيح للمرأة أن تفسخ لكن 
هناك عيوب أخرى ل تنع الستمتاع ول كمال الستمتاع فهذه العيوب الت ل تنع لو وجدت فإنا ل 
تبيح الفسخ، هذا هو موضوع هذا البحث. 
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:   قال الصنف:  ث�ة� أ�ن/�و�اع� ن/�و�ع< إذا) العيوب الت تبيح الفسخ ثلثة أنواع: الول قال: و�ع�ي�ب� ن�ك�اح� ث�ل�
ت�صr ب�الر1ج�ل�  ك�ج�ب{ و�ع�ن1ة �هناك عيوب خاصة بالرجال ل توجد ف النساء مثÍل لا الصنف قال: م�خ�

والب هو قطع العضو وهذا عيب يبيح لا أن تفسخ هذا النكاح، وعنة هو العضو موجود ولكنه ل  �

يعمل أي ل يقدر على الماع وهذه عيوب خاصة بالرجال. 
ت�صr ب�ال�م�ر�أ�ة�  الثان: قال:  أي أن الفرج مسدود ل يكن ك�س�د� ف/�ر�ج� و�ر�ت�ق� ، مثل ماذا؟ قال: و�ن/�و�ع< م�خ�

أن يلج فيها الذكر فمعناه أنه ل يكن الماع، أو رتق وهو نوع أيضا من النسداد إل أنه انسداد 
الشطرين بأصل اللقة كذلك هو عيب آخر ف الفرج ينع الماع فمثل هذه العيوب إذا وجدت ف الرأة
فللرجل الفسخ. 

ن/�ه�م�ا   قال:  ت/�ر�ك� ب/�ي/� , ف/�ي/�ف�س�خ� ب�ك�ل� م�ن� ذ�ل�ك�أي قد يوجد ف الرجل أو الرأة و�ن/�و�ع< م�ش� ام�  ك�ج�ن�ون� و�ج�ذ�
أي أن هذا العيب لو حدث بعد دخول و�ل�و� ح�د�ث� ب/�ع�د� د�خ�ول� كل هذه العيوب تبيح الفسخ. قال: 

و� ع�م;ى و�ط�ر�ش�فإنه يبيح الفسخ، قال:   لو تزوج الرجل الرأة فوجد الرأة عمياء فهل العمى عيب ل� ب�ن�ح�
من العيوب الت تبيح الفسخ؟ الواب ل يبيح الفسخ هو عيب لكن ل يبيح الفسخ إل ف حالة واحدة 

 أي صمم و�ط�ر�ش�إذا كان الرجل اشتط ف هذه الرأة عندما تزوج با اشتط أل تكون عمياء. قال: 
ل� إ�ل1 ب�ش�ر�ط �والصمم ليس بعيب يبيح أن يفسخ لن الصمم ل ينع الستمتاع. قال:  و�ق�ط�ع� ي�د� أ�و� ر�ج�

أي إل إذا شرط الطرف الول على الثان عدم وجود هذا العيب فظهر هذا العيب إذا) هنا يباح  �
ماذا نفعل فيه، إذا كان الرجل عني أليست العنة من السباب و�م�ن� ث/�ب�ت�ت� ع�ن1ت�ه� الفسخ. قال الصنف: 

البيحة للفسخ؟ مبيحة، مت يفسخ؟ ما هي الدة؟ انتبهوا الصنف يقول مسألة العنة بالذات ل نستطيع 
و�م�ن� ث/�ب�ت�ت� أن نتيقن، باختصار الفقهاء يرون أن العنة تبيح الفسخ إذا ثبتت العنة، مت تثبت؟ قال: 
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, ف�إ�ن� ل�م� ي�ط�أ� ف�يه�ا  ين� ت/�ر�ف/�ع�ه� إ�ل�ى ا�ل�ح�اك�م� خ�أي ف السنة ع�ن1ت�ه� أ�ج�ل� س�ن�ة; م�ن� ح� ا ا�ل�ف�س�  إذا) ل تثبت ف/�ل�ه�
العنة على كلم الصنف وهي طريقة الفقهاء قديا إل بعد سنة كاملة، ما هو السبب؟ يقولون لنه قد 
تكون هذه العنة أي هذا الضعف النسي وعدم القدرة على الماع قد يكون سببه الفصل الذي هو فيه
فقد يكون ف الصيف مثل فل يستطيع بسب الو فيمهل على أن تر الفصول الربعة فإن ل يستطع 
مع مرور الفصول الربعة إذا) هو عني، أما الطب اليوم يستطيع أن يدد أنه عني أو غي عني، إذا) 
الفقهاء لا قالوا برور سنة ما قالوه بناء على آية قرآنية ول على حديث نبوي إنا بناء على طبهم لنم 
يرون أنه قد يكون الفصل الذي هو فيه قد يكون له أثر ف مسألة العنة فينتظرون حت يتأكدون فنحن 
اليوم يكن أن نرجع إل الطب ونتأكد فإن ثبت ف الطب أنه عني لكن كذلك يكن أن نقول أن اليوم
الطب قد يثبت أو قد يستطيع أن يعال بعض أنواع العنة فإن كان يعال فيعال ول نقول بأنه عني يباح 
له الفسخ.

ي,   قال الصنف:  ي�ار� ع�ي�ب� ع�ل�ى ا�لت/1ر�اخ� هذا العيب اليار فيه على التاخي يعن لو طالبت به بعد و�خ�
مدة ل نقول على الفور فإن علم بالعيب وطالب بالفسخ أو علمت وطالبت بالفسخ فلها ذلك ولكن 
إن رضي من رضي بالعيب ليس له الفسخ إذا) هو على التاخي ولكن يسقط با يدل على الرضا إذا) إذا 
ظهر أن الرأة مثل فيها عيب النون أو الذام ورضي الزوج ليس له بعد ذلك أن يطلب بالفسخ لن 
رضاه بالعيب يسقط خياره وهذا الكلم يشبه خيار العيب، من اشتى شيئا معيبا ث ظهر عيبه ورضي 

ق�ط� ب�م�ا ي�د�ل� ع�ل�ى ا�لر�ض�ابه يسقط خياره ف العيب فليس له خيار العيب. قال الصنف:   إذا) ل�ك�ن� ي�س�
يسقط با يدل على الرضا. 

ل�  قال الصنف:   يقول كل العيوب الذكورة الختصة بالرجال أو النساء أو الشتكة ل� ف�ي ع�ن1ة � إ�ل1 ب�ق�و�
بينهما يقول يسقط خيار العيب فيها با يدل على الرضا إل ف شيء واحد، ما هو؟ يقول العنة لبد 
فيها من القول، وما سوى العنة يقول ل يشتط الرضا بالقول قد يكون الرضا بشيء آخر. نكرر مرة 

ق�ط� أخرى يقول الصنف:  ا ي�د�ل� ع�ل�ى ا�لر�ض�اأي خيار العيبل�ك�ن� ي�س�  ما هو الذي يدل على الرضا؟ ب�م�
القول يدل على الرضا كأن يقول رضيت با أو تقول هي رضيت به وهناك شيء ثان إذا مكنته من 
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نفسها وهي تعلم بالعيب فتمكينها من نفسها له مع علمها بعيبه فهذا دليل رضاها بالعيب أليس 
كذلك! بلى. فإذا مكنته من نفسها وهي تعلم بالعيب فهذا دليل على رضاها بالعيب إل ف العنة يقول
العنة ل، فإن مكنته من نفسها فظهر عني فل نقول أنا أسقطت خيار عيبها لن العنة ل تظهر إل 
بعد التمكي وعند ذلك لا أن تفسخ ولا خيار العيب ف حقها.

خ� إ�ل1 ب�ح�اك�م  قال الصنف:  يقول هذا الفسخ يتاج إل حاكم يعن يتاج إل قاضي لن هذا و�ل� ف�س�
فسخ متهد فيه والفسخ الذي فيه اجتهاد أي ليس قطعي ليس إجاعا يقول ل يفسخه إل الاكم مادام
فيه اجتهاد ما يكن أن نتك الناس فوضى كل واحد يفعل ما يشاء والسألة تتعلق بقوق الخرين 
بأطراف أخرى إذا) نتاج إل القاضي يتدخل حت يفصل بينهما أما إذا كانت القضية ممع عليها فل 
نتاج إل القاضي فمثل هذا الفسخ هو فسخ متلف فيه يتاج إل القضاء.

ه�   قال الصنف:  , و�ب/�ع�د� ر� خ� ق/�ب�ل� د�خ�ول� ف�ل� م�ه� ا ا�ل�م�س�م1ىأي بعد الدخول ف�إ�ن� ف�س�  أي الهر الذي ل�ه�
سي ف العقد تأخذ مهرها، هو ما ذنبه إذا دخل با فظهر با عيب فأراد الفسخ؟ له أن يفسخ وهي لا
الهر لنه دخل با فنقول هي تأخذ الهر وهو يرجع ويطالب بالهر الذي دفعه، يطالب به من؟ يطالب

ا ا�ل�م�س�م1ىبه من غره وخدعه، قال: ه� ل�ه�  يعن الزوج يدفع للمرأة ليس لا ذنب ي/�ر�ج�ع� ب�ه� ع�ل�ى م�غ�ر{  و�ب/�ع�د�
الن فيدفع لا مهرها ث يرجع على من خدعه ف هذا الزواج وقد يكون من خدعه الزوجة نفسها فيجع 
عليها هنا نقول يكن أن ل تأخذ الهر. 

  انتقل الصنف إل مسالة نكاح الكفار، هل عقود الكفار الزوجية هل هي عقود صحيحة أو هي 

د� إ�ن� ا�ع�ت/�ق�د�وا باطلة؟ يقول الصنف بالنسبة لنا نن السلمي، قال:  و�ي/�ق�ر� ا�ل�ك�ف1ار� ع�ل�ى ن�ك�اح� ف�اس�
ح1ت�ه�,  اكتبوا عندها ول يرتفعوا إلينا يعن إذا كان الكفار يرون بصحة عقدهم وعقدوا بعقد فاسد ص�
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فنحن نقرهم فل نأت ونقول لم كيف تزوجت هل تزوجت بهر هل تزوجت بشهود هل تزوجت بول 

أو بدون ول فل نوض ف هذا إذا كانوا هم يعتقدون صحته فل شأن لنا بم ول يرتفعوا إلينا فإن 

ارتفعوا إلينا حكمنا فيه بشرع ال تبارك وتعال أما إذا ل يرتفعوا إلينا فلسنا مكلفي ولسنا مسئولي أن 

ل�م� ا�لز1و�ج�ان� -و�ال�م�ر�أ�ة� ت/�ب�اح� إ�ذ�ن�نبحث عن أنكحتهم هل هي صحيحة أو غي صحيحة. قال: إ�ن� أ�س�  و�
لو أن الزوج أسلم أو الزوجة أسلمت أو أسلم الزوج والزوجة كلها أسلما، فماذا يصل - أ�ق�ر1ا 

لنكاحهما طبعا إذا أسلمت الرأة والرجل معا فنقر نن مثل هذا النكاح يقول بشرط أن تكون الرأة تباح

ف هذا الال ف هذا الوقت ف حال السلم، قال إذا كانت الرأة تباح إذن أقرا، وإذا كانت ل تباح ل 

يقر، كيف؟ إذا كان الرجل مثل تزوج الرأة وهي معتدة ف حال العدة فنكاحها غي صحيح ث أسلم هو

وهي وها ما زال ف العدة، فماذا نفعل هل نقر هذا النكاح؟ نقول ل نقره لنا ل تباح له ف هذه 

اللحظة. هب أنه ف نفس الثال تزوجها ف عدتا ومكثت معه سنوات معناه العدة انتهت ث أسلما 

فالن عندما ارتفع إلينا فهي الن ف عدة أم ل؟ ليست ف عدة فتباح له ف هذا الال فل ننظر فيما 

فات. 

ب�اب� ا�لص1د�اق� و�ت/�و�اب�ع�ه�
ي�ت�ه� ف�ي ا�ل�ع�ق�د�   قال الصنف: باب الصداق، الصداق هو الهر، قال:  م� " هذا الستحب 1"ي�س�ن� ت�س�

الول ف الصداق ف الهر أن يسمى ف العقد، لو ل يسمى ف العقد ل يؤثر على العقد يصح العقد 
لكن الهر ل يسقط، ما الذي يب لا؟ مهر مثلها من النساء لكن الفضل أن يسمى ف العقد وهذا 

ف�يف�ه�الستحب. قال: ر;ا يعن ويسن تفيف الهر. قال:  و�ت�خ� ر�ة; ص�ح1 م�ه� ن;ا أ�و� أ�ج�  كل ما و�ك�ل� م�ا ص�ح1 ث�م�
يوز ويصح أن يدفع ثن يصح أن يدفع مهر.

ي�ة� " أي ف العقد 1" ف�إ�ن� ل�م� ي�س�م1   قال الصنف: م� يعن سوا ف العقد مهرا ل يصح أ�و� ب�ط�ل�ت� ا�لت1س�
كأن يكون مثل تزوجها على خر والمر ل يصح أن يكون مهر ول يصح ثن والكلب ل يصح ثن 
فلو كانت التسمية للمهر من هذا النوع الذي ل يصح فنقول هذه التسمية باطلة إذا) كأنا تزوجت بغي 
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ي�ة� مهر فسنلجأ لاذا؟ القاعدة إذا بطل الهر أو ل يسمى فإن لا مهر مثلها، قال:  م� أ�و� ب�ط�ل�ت� ا�لت1س�
ر� م�ث�ل� ب�ع�ق�د�  يعن بجرد العقد فإنه يب لا مهر مثلها لنه ما سي لا أو لن مهرها الذي و�ج�ب� م�ه�

سي ل يصح  

�ب�يه�ا ص�ح1,   مسألة جديدة: قال الصنف: إ�ن� ت/�ز�و1ج�ه�ا ع�ل�ى أ�ل�ف� ل�ه�ا و�أ�ل�ف� ل�  هذه صورة أن الرجل  و�
يتزوج الرأة ويشتط عليه ألفي على ألف لا يدفعه لا، وألف لبيها يدفع لبيها، هل يصح مثل هذا 

ف/�ل�و� ط�ل1ق� ق/�ب�ل� د�خ�ول� الشرط؟ نعم يصح قال الصنف: صح، سيبن على هذا مسألة أخرى، قال: 
الذي تزوج بذا الشرط ألف لا وألف لبيها يعن الهر ألفي فإذا طلق قبل الدخول ما الذي يصل ف 
الهر؟ هل تستحق الرأة الهر كامل ف هذه الالة؟ يتنصف الهر، أما لو دخل با فالذي يب عليه هو
أن يدفع الهر كامل اللفي ر لكن إن طلقها قبل أن يدخل با فإن الواجب عليه هو نصف الهر. 

يرجع باللف الذي أعطاها إياها لن هذا نصف ف/�ل�و� ط�ل1ق� ق/�ب�ل� د�خ�ول� ر�ج�ع� ب�أ�ل�ف�ه�ا ففي مثل هذا قال:
االهر، هل يرجع على أبيها؟ قال: �ب� ل�ه�م� ء� ع�ل�ى ا�ل�  يعن ل هو يطالب الب ول هي تطالب  ول� ش�ي�

الب ويصورون هذه السألة يقولون هذه السألة كأن الزوجة أخذت اللف وأعطته لبيها، ملكته أباها.
ء< الن سيذكر صورة شبيهة با لكن تتلف عنها ف الكم، قال:  �ب� ش�ي� يعن و�إ�ن� ش�ر�ط� ل�غ�ي�ر� ا�ل�

ء< ف�ال�ك�ل� ل�ه�ا تزوجها على ألف لا وألف لخيها أو لعمها قال:  �ب� ش�ي� فل يصح أنو�إ�ن� ش�ر�ط� ل�غ�ي�ر� ا�ل�
يشتط عليه ألف لا وألف لعمها فعمها ليس له علقة بالوضوع وهذا الهر هو مهر بضعها فليس 
لحد أن يأخذه إل إذا استلمته وأخذته وأعطت كما تشاء لكن ليس لحد أن يشتطه شرطا فلماذا 
الب استثن؟ الب غي فالب له أن يتملك من مال ولده بالقبض مع القول أو قبض مع النية.
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يل�ه�,   قال الصنف:  ح� ت�أ�ج� أي تأجيل الهر يعن ل يشتط أن يكون مقدما ومدفوع عند العقد فقدو�ي�ص�
�ج�ل� ف�م�ح�ل�ه� يكون مقدم وقد يكون مؤخر وقد يكون بعضه مقدم وبعضه مؤجل، قال:  و�إ�ن� أ�ط�ل�ق� ا�ل�

سواء كانت الفرقة بالوت أو كانت بالطلق إذا) إذا أطلق الجل إذا كان الهر مؤجل فإما أن ا�ل�ف�ر�ق�ة� 
يكون أجله مدد يعن إذا كان مهرها ألف يدفع لا بعد سنة فهذا مدد مؤجل إل أجل معي مسمى 
ولكن إذا أطلق الجل قيل هكذا مهرها ألف مؤجلة، مت يلزمه دفعها؟ إذا حصلت الفرقة بينه وبينها.  

ل�ك�ه�  قال الصنف:  ، ما الذي ينبن على هذا؟ ينبن عليه أنا تلكه بالعقد وليس ب�ع�ق�د� أي الهر و�ت�م�
بالقبض وهذا يظهر أثره إذا كان الهر معينا يعن لا عقد با اليوم واتفقا على أن يكون مهرها هذه 
العمارة, هذا مهر معي, والدخول بعد سنه فإنا تلك هذه العمارة منذ أن عقد, يعن أن إيار العمارة 
لا وتتلف العمارة عليها هي, كأن أصدقها دابة أو مواشي أو غنم أو إبل فما مات منها هذا إذا كانت 
معينة أما إذا كانت غي معينة فل, ل تلكه إل إذا قبضته.

ر�   قال الصنف:  ا ب�إ�ذ�ن�ه�ا ب�ل� م�ه� ب/�ر�ة�, أ�و� و�ل�ي� غ�ي�ر�ه� ح� ت/�ف�و�يض� ب�ض�ع� ب�أ�ن� ي/�ز�و�ج� أ�ب< ا�ب/�ن�ت�ه� ا�ل�م�ج�  و�ي�ص�
تفويض البضع أي ل يسمي الهر وإنا يفوض غيه ف التحديد, والن يشرح الصنف كيف تكون صورة
التفويض, قال ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته البة, من هي البنة البة؟ البنت دون التسع 
سواء كانت بكر أو ثيب, والبكر مطلقا, والثالث النونة, قال أو ول غي البة يعن لو زوج ول آخر 
غي الب زوج غي البة, إذا كان الول غي الب سيزوج الرأة فهل يزوجها برضاها أم بغي رضاها؟ 
برضاها ولذا قال أو ول غي البة بإذنا, ل بد من إذنا لكن ف البة ل يشتط إذنا, يقول بل 

أي أزوجك هذه الرأة ك�ع�ل�ى م�ا ش�اء�ت� مهر,هذا هو التفويض بأن يزوجها بدون مهر, مثل ماذا؟ قال: 
ن<أو هذه البنت على الهر الذي تريده هذا تفويض  ا إذا) ما الذي يب لا؟ قال: أ�و� ش�اء� ف�ل� ب� ل�ه� و�ي�ج�

ت�ق�ر� ب�د�خ�ول� ر� م�ث�ل� و�ي�س�  إذا) ف مسألة التفويض فإنه يب لا مهر الثل.ب�ع�ق�د� م�ه�

والكلم الن على الفوضة الت ق/�ب�ل� د�خ�ول� و�ف/�ر�ض�  أي الزوج أو الزوجة و�إ�ن� م�ات� أ�ح�د�ه�م�ا   قال: 
و�ر�ث�ه�زوجت بغي مهر فمات الزوج قبل أن يدخل با وقبل أن يفرض لا مهر, فما الذي يب لا؟ قال: 

ر� ن�س�ائ�ه�ا  , و�ل�ه�ا م�ه� خ�ر� إذا) إذا حدث الوفاة, الفوضة هذه لا مهر الثل, لكن إذا حصل طلق قبل ا�ل�
                                 يييشرح  أخصر المختصرات

 يييييي يي ييييي يي ييي ييييي



شرح  أخصر المختصرات

الدخول وقبل تسمية الهر فليس لا النصف وإنا لا التعة قال تعال: ﴿ فمتعوهن على الوسع قدره 
اوعلى القت قدره ﴾ قال:  ال�ت�ه�  .ك�أ�م�ه�ا و�ع�م1ت�ه�ا و�خ�

ل�ه�م�ا   قال:  ع�ة� أي قبل الدخول والتسمية والفرض، قال: و�إ�ن� ط�ل�ق�ت� ق/�ب/� ل�م� ي�ك�ن� ل�ه�ا ع�ل�ي�ه� إ�ل1 ا�ل�م�ت/�
ر�ه� ر�ه� و�ع�س� ر� ي�س�  يعن يعطيها شيئا من الال غي مدد يتك تديده له بسب اليسر وحسب و�ه�ي� ب�ق�د�

العسر فإن كان فقي يكون قليل وإن كان غن يكون أكثر وهكذا.

  خلصة الوضوع: إذا كانت الرأة غي مدخول با فإما أن يكون قد حدد مهرها أو ل يدد فإذا حدد 
ومات قبل الدخول أو ل يدخل با ول يدد الهر ومات عنها فلها مهر الثل , وإن طلقها فلها التعة.  

ه�ة� أ�و� ز�ن;ا ك�ر�ه�ا, ل� أ�ر�ش� ب�ك�ار�ة� م�ع�ه� إذا;  قال الصنف ث�ل� ل�م�ن� و�ط�ئ�ت� ب�ش�ب/� ر� م� ب� م�ه� لو حصل : و�ي�ج�
وطء بالشبهة والطأ أو حصل زنا بالكره فإن لا الهر كذلك مهر مثلها, هل تأخذ مع الهر أرش 

ر;ا ح�ال�, فالهر يغن عن ذلك. قالللبكارة. الواب ل ه�ا ح�ت1ى ت/�ق�ب�ض� م�ه�  إذا عقد : و�ل�ه�ا م�ن�ع� ن/�ف�س�
حالة, ول يدفع هذه اللف الالة فلها أن تنع نفسها حت تقبض هذا الهر, لنه 1000عليها على 

حال ولنا إن سلمت نفسها قد ل يسلم هو الهر فبالتال ل تستطيع أن تستد نفسها الت أعطته 
إياها, فإذا حصل منه دخول وأعسر ول يدفع لا مهرها فما فات ل يعوض, فلها أن تنع نفسها .

ل�يم�    قال الصنف:  كيف؟ يقول لو كان الهر مؤجل, كأن عقد اليوم وقال الهر ل� إ�ذ�ا ح�ل1 ق/�ب�ل� ت�س�
يسلم بعد شهر وجاء الشهر ول يدفع, ول يسلم الهر, وهي ل تدخل بعد فأراد أن يدخل با فهل لا 
أن تنع نفسها أم ل؟ يقول الصنف ليس لا, لاذا؟ يقول لنا رضيت بتأجيل الهر, وأذنت بتأجيل 
الهر, وعدم تسليم نفسها ف السابق ل يكن من أجل الهر وإنا حصل قدرا وهي رضيت بالتأجيل فل 

ل�يم�تتنع, فقوله:   إذا تبعت بتسليم نفسها أيضا ل تتنع.أ�و� تبرعت بتسليم نفسها ل� إ�ذ�ا ح�ل1 ق/�ب�ل� ت�س�
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 إذا) لو كان الهر مؤجل فل فلها الفسخ� بحاك�م أي أعسر الزوج بهر حال وإ�ن أعسر بحال{   قال: 
تنع نفسها لكن إذا كان الهر حال تنع نفسها.

" إذا حصل 1  "م�و�ت<أمور: مت يب الهر كامل ف حق الزوجة؟ قال: و�ي/�ق�ر�ر� ا�ل�م�س�م1ى ك�ل1ه�:   قال: 
فإنه يب الهر  "2"و�ق/�ت�ل< وفاة فإن الهر كامل يب للزوجة سواء دخل با أو ل يدخل با, قال: 

ء< ف�ي ف/�ر�ج� و�ل�و� د�ب/�ر;اقال:  كامل للزوجة, ة< " فهذا يوجب الهر كامل, 3 "و�و�ط� " ما هي اللوة4"و�خ�ل�و�
ي�ز� الت توجب الهر كامل؟ فليس كل خلوة ! قال:  ة< ع�ن� م�م� يعن يلو با ول يكون عندهم ميز و�خ�ل�و�

فلو كان عندهم صغي غي ميز تعتب خلوة, فلو كان عندهم طفل ميز هل تعتب خلوة؟ ل, إذا) لو خل 
با وجلس معها ومعهم طفل غي ميز فيعتب خل با فيجب لا الهر كامل ببقية الشروط, ولو كان 

ة< عندهم طفل ميز فل يعتب خل با فل يب لا الهر كامل لو حصل طلق بعد ذلك. قال:  و�خ�ل�و�
ل�ه�  ث/� م�ع� ل بد أن يكون الزوج ف سن بلغ العشرة أي ابن عشرة فما فوق. قال: ع�ن� م�م�ي�ز� م�م1ن� ي�ط�أ� م�

هذه شروط للخلوة الت توجب الهر كامل ع�ل�م�ه� 

إ�ن� ل�م� شوط اللوة الول عن ميز والثان من يطأ مثله والثالث مع علمه با بأن الزوجة موجودة. قال: 

ن/�ع�ه�  أي تنعه هي ف أثناء اللوة عن وطئها إن أراد أن يطأها وسلمت نفسها له فهذه اللوة هي الت ت�م�
اتوجب وتقرر الهر كامل. والامس، قال:  ق< ف�ي م�ر�ض� م�و�ت� أ�ح�د�ه�م�  إذا حدث الطلق ف و�ط�ل�

مرض موت الزوجة أو الزوج قالوا لنه يب عليها عدة وفاة إن كان هو اليت كأنه مات عنها فيجب 
ا، والسابع: و�ل�م�س<السمى كله. والسادس، قال:  ة� ف�يه�م� و� ه�ا ب�ش�ه�  اللمس بشهوة أ�و� ن�ظ�ر< إ�ل�ى ف/�ر�ج�

ايوجب الهر كامل ونظر إل فرجها بشهوة يوجب الهر كامل, والثامن:  ب�يل�ه�  هذه المور توجب و�ت/�ق�
 أي الزوج, إذا كانت الفرقة من قبل الزوج أن و�ي/�ن�ص�ف�ه� ك�ل� ف/�ر�ق�ة� م�ن� ق�ب�ل�ه� ق/�ب�ل� د�خ�ول�الهر كامل. قال: 

ل�ه� يدخل با فلها نصف الهر. قال:  ق�ط�ه�أي الدخول و�م�ن� ق�ب�ل�ه�ا ق/�ب/�  كامل إذا) الصنف ذكر ثلثة ت�س�
أشياء قال هناك أشياء توجب الهر كامل, كم هي هذه الشياء؟ ثانية , ث قال وهناك شيء واحد 
يوجب نصف الهر ما هو؟ قال إذا فارقها الزوج قبل الدخول فكانت الفرقة من طرفه قبل أن يدخل با 
فما الذي يب؟ لا نصف الهر. والصورة الثالثة: الذي يسقط الهر كامل ما هو؟ إذا كانت الفرقة من 
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قبلها هي قبل الدخول, فهي الت تسببت ف الفرقة مثل ماذا؟ كأن ارتدت هي فينفسخ النكاح فل شيء
لا, أو أسلمت هي وهو كافر فأصبحت هي الت تسببت ف الفرقة. 

ا�ل�و�ل�يم�ة�
 و�ت�س�ن� ا�ل�و�ل�يم�ة� ل�ع�ر�س� و�ل�و� ب�ش�اة� ف�أ�ق�ل1والوليمة هي طعام العرس قال و�ت�س�ن� ا�ل�و�ل�يم�ة�    قال الصنف: 

ه�ا ب�ش�ر�ط�ه كما جاء ف النصوص. قال:  اب�ة� إ�ل�ي/� ب� ا�ل��ج� بدأ بالوليمة, حكم إقامة هذه الوليمة سنة, و�ت�ج�
إجابة هذه الوليمة ما حكمه؟ قال واجب بشروطه, من هذه الشروط:  أن تكون الجابة ف الدعوة 
الول, لن بعض الناس تكون الوليمة ثلثة أيام فالول هي الت يب الجابة إليها وليس هناك عذر 
ينع من الضور وليس هناك منكر ينع من الضور والدعوة ف اليوم الول  فهنا تب الجابة على 
الذهب. 

ة� م�ب�اح�ة� أي الجابة و�ت�س�ن�  قال:  ر�ه� ل�م�ن� ف�ي م�ال�ه� ح�ر�ام< قال:  غي عرس ووليمة فسنة. ل�ك�ل� د�ع�و� و�ت�ك�

ن�ه� ل� م� ب�ت�ه� ك�أ�ك�  إذا) من كان ف ماله حرام فما حكم إجابة دعوته؟ مكروهة و�م�ع�ام�ل�ت�ه� و�ق/�ب�ول� ه�د�ي1ت�ه�, و�ه�
والكل من طعامه مكروه ومعاملته مكروهة وقبول البة أو الدية منه مكروهة.

ل�,    قال:  �ك� ت�ه� ت/�ت/�و�ق1ف� ع�ل�ى ص�ر�يح� إ�ذ�ن� أ�و� ق�ر�ين�ة� م�ط�ل�ق;اأي ف إجابة الدعوةو�ي�س�ن� ا�ل� إ�ب�اح�  إذا) إذا  و�
حضر النسان الوليمة هل يوز له أن يأكل؟ يقول ل يأكل إل أذن له بالكل صراحة أو بقرينة والقرينة
بأن يفرش الطعام ويوضع الطعام فيكون هذا قرينة, لكن ل يذهب هذا الدعو إل الطبخ ويأكل من 
الطعام بدون إذن.
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ع�و    قال:  فإذا حضر الدعو وهو صائم صوم فريضة فإنه ل يفطر ول يأكل ولكن و�الص1ائ�م� ف/�ر�ض;ا ي�د�
ب�ر� خ�اط�ر�يدعوا لصحاب الوليمة قال:  ل�ه� م�ع� ج�  فإذا كان صائما صوم نفل فإن الول و�ن/�ف�ل; ي�س�ن� أ�ك�

ف حقه أن يفطر ويأكل إن كان ف أكله جب لاطر أصحاب الوليمة.

و�ه�  قال:  ت�ان� و�ن�ح� , ف�يه� و�ف�ي خ� ن� ن�ك�اح� و�ض�ر�ب< ب�د�ف� م�ب�اح�  قال ويسن إعلن النكاح وهذا و�س�ن1 إ�ع�ل�
المر الول ول يبقى النكاح سرا, وضرب بدف مباح والدف الباح هو الذي ليس فيه صنوج, قطع من
الديد ترج أصوات أيضا يسن وقول الصنف فيه أي ف وليمة النكاح, وف ختان ونوه, ورد ف النكاح
وقاسوا عليه التان وغي التان, إذا) يسن الضرب بالدف الذي ليس فيه صنوج ف النكاح وف التان 
وف نو ذلك كقدوم غائب وهكذا, لكن ف غي هذه الناسبات ما حكمه؟ يكون مباحا, وهذا الكلم
هو ف حق النساء وهذا هو الذهب أنه ف حق النساء وليس ف حق الرجال وهو ف حق الرجال مكروه
وليس بستحب ول مباح.

ي�ن� م�ع�اش�ر�ة� ا�لز1و�ج�
ا ي/�ل�ز�م�ه�    قال الصنف ط�ل�ه� ب�م� خ�ر� ب�ال�م�ع�ر�وف� و�أ�ل1 ي�م� يعن يب : و�ي/�ل�ز�م� ك�ل1 م�ن� ا�لز1و�ج�ي�ن� م�ع�اش�ر�ة� ا�ل�

ل�ه�عليه أل ياطل فيما يب عليه   هذه ثلثة أمور ذكرها الؤلف الول معاشرة بالعروف و�ل� ي/�ت�ك�ر1ه� ل�ب�ذ�
والثان أل يطله با يلزمه, أي إذا لزم الزوج شيء كالنفقة مثل فل ياطل ف النفقة وأل يتكره لبذله, إذا 
دفع النفقة للزوجة فل يدفعها بتكره ومتضجر ومتبم, لن هذا واجب عليه فينبغي عليه أن يرجه بسن
خلق وطيب نفس ول ياطل ف ذلك وهذا من حسن العشرة.

ل�ه�ا    قال الصنف:  ث/� ل�يم� ح�ر1ة� ي�وط�أ� م� ب� ب�ع�ق�د� ت�س� إذا حصل العقد يب أن تسليم الزوجة إل و�ي�ج�
الزوج ولكن بشروط قال تسليم حرة فل بد أن تكون حرة, ويوطأ, أما إن كانت صغية ول يوطئ مثلها 
فإنه ل يب أو كانت أمة مثل فإنا تسلم إليه ف وقت دون وقت لنا ف النهار تكون مشغولة بسيدها

اوف الليل تسلم له, قال:   إذا) يب أن تسلم الزوجة إل زوجها إذا حصل ف�ي ب/�ي�ت� ز�و�ج� إ�ن� ط�ل�ب/�ه�
العقد, وقبل العقد ما يب, لكن بعد العقد, مت؟ إذا طلب الزوج ذلك, لن مقتضى عقد النكاح هو 
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و�ل�م� هذا أن تعطى له وأن تسلم له الزوجة إل إذا كان هناك شروط كأن يأتيها هو ف بيته أو بيتها قال 
 إذا) إذا اشتطت عليه ف العقد أنا  تبقى ف دارها ول تسلم إليه  فل يب أن ت�ك�ن� ش�ر�ط�ت� د�ار�ه�ا

تسلم إليه, هو الذي يأتيها.

ث�ة�    قال الصنف:  م�ي�ن� و�الث1ل� ه�ل� أ�م�ه�ل� ا�ل�ي/�و� ت�م�  من طلب الهلة من الزوجي كأن طلب الزوج و�م�ن� ا�س�
ه�از�الزوجة فهي طلبت مهلة يوم أو يومي أو ثلثة فقال يهل قال   يقول إن طلب الهلة ل� ل�ع�م�ل� ج�

يهل لكن إذا كانت الهلة طلبت لعمل جهاز, أي أثاث البيت فيقول إن كانت الهلة لعمل جهاز فل 
يهل لن هذا ليس بعذر, يقولون هذه ليست ضرورة ث إن التجهيز هذا هو حق للزوج فهو متنازل عنه 
فل أريد أن تكتمل الشياء لكن الفتض ف النكاح وف عقد الزوجية أن تكون المور مبنية على 
السامة وعلى التعاون ول تكون على النازعة من أول يوم بينهما وأعراف الناس أحيانا تتدخل ويكون 
لا اعتبار.

ل�يم� أ�م�ة� ل�ي�ل; ف/�ق�ط�   قال:  أما المة فتسلم ف الليل فقط أما ف النهار فليست من حق الزوج, قال:و�ت�س�
ا ت�اع< ب�ز�و�ج�ة� ك�ل1 و�ق�ت� م�ا ل�م� ي�ض�ر1ه� ت�م�  إل إذا كان يضرها الستمتاع كأن تكون مريضة مثل. و�ل�ز�و�ج� اس�

غ�ل�ه�ا ع�ن� ف/�ر�ض� قال:  فإنه ل يوز له ذلك فل يأتيها ف وقت فرض ويريد أن يستمتع كأن تكون أ�و� ي�ش�
صائمة صوم فريضة مثل أو وقت صلة أو كذا.

" أي وله أن يسافر بالزوجة الرة أما المة  يستطيع أن يسافر لن حق السيد 2"و�الس1ف�ر� ب�ح�ر1ة�   قال: 
ف النهار موجود فإذا سافر با يكون طغى على حق السيد ف النهار قال 

ا  فإذا اشتطت عليه ف العقد أل يسافر با فليس له ذلك.م�ا ل�م� ت�ك�ن� ش�ر�ط�ت� ب/�ل�د�ه�
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ذ� م�ا ت/�ع�اف�ه� ا�لن/1ف�س� م�ن� ش�ع�ر� و�غ�ي�ر�ه�   قال:  ن�اب�ة� و�ن�ج�اس�ة�, و�أ�خ� ل� ح�ي�ض� و�ج� ب�ار�ه�ا ع�ل�ى غ�س� " 3"و�ل�ه� إ�ج�
إذا) له أن يبها على غسل اليض إذا انقطع اليض فله أن يبها على هذا وكذا غسل النابة 
والنجاسة الت عليها وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغية ما له رائحة فله أن يبها على قطع هذه 
الروائح وإزالتها, لن هذه الشياء تنع وتؤثر على قضية الستمتاع . 

ه�ر� م�ر1ة; -إ�ن� ق�د�ر�-   قال:  ء� ف�ي ك�ل� أ�ر�ب/�ع�ة� أ�ش� أي الزوج, فهذا أقل ما يب عليه, وهذا و�ي/�ل�ز�م�ه� ا�ل�و�ط�
ل�ة; م�ن� ك�ل� أ�ر�ب�ع�  أي من الزوجة و�م�ب�يت< ب�ط�ل�ب�الول, والثان:  يلزمه البيت عندها والبيت ع�ن�د� ح�ر1ة� ل�ي/�

عندها غي الماع  يبيت عندها ليلة من كل أربع ليال, لنه أكثر ما يستطيع أن يمع معها ثلثة حرائر
لاذا؟ لن المة أكثر ما يستطيع م�ن� ك�ل� س�ب�ع� إذا كانت الزوجة أمة و�أ�م�ة� فيكون لا ليلة من أربع, قال: 

أن يمع معها ثلث حرائر فإذا كان عنده ثلث حرائر وأمة فمعناه أن الرة لا ليلتي وليلتي وليلتي ث 
 و�إ�ن� س�اف/�ر� ف/�و�ق� ن�ص�ف� س�ن�ة� و�ط�ل�ب�ت� ق�د�وم�ه� ر�اس�ل�ه� ح�اك�م<المة ليلة فيكون لا من كل سبع ليلة, قال: 

ايرسل له القاضي أن يعود, قال:  ن/�ه�م�ا ب�ط�ل�ب�ه� ر� ف/�ر1ق� ب/�ي/�  إذا) ليس له أن يتزوج الرأة ث ف�إ�ن� أ�ب�ى ب�ل� ع�ذ�
يسافر سنة أو سنتي ول يعود والرأة تبقى معلقة, إذا) لا أن تطلب من الاكم أن يطلب قدومه ويراسله 
فإن عاد وإل فيفرق الاكم بينهما بطلبها,فإما أن ترضى بسفره هذا وترضى بالضرر أو تطلب الفرقة 
فيفرق, لكن لو راسله الاكم ول يعلم خبه, فل يعرف قصة هذا الرجل فهل يفرق بينهما؟ ل, قال: 

ل�ك� ب�ح�ال� خ� ل�ذ� ب/�ر�ه� ف�ل� ف�س�  لنه قد يكون له عذر ول نعلمه.و�إ�ن� ل�م� ي/�ع�ل�م� خ�

د�  قال:  ك�ن� و�اح� ت/�ي�ه� ب�م�س� ع� ز�و�ج�  أي غرفة واحدة وليس مسكن واحد أي شقة واحدة, أي و�ح�ر�م� ج�م�
و�ل�ه�  فإذا رضيا أن يسكنا ف غرفة واحدة فنعم. قال: م�ا ل�م� ي/�ر�ض�ي�ال يمع بينهما ف غرفة واحدة قال: 

ع�ه�ا م�ن� ا�ل�خ�ر�وج�  وكثي من النساء ل يعتفن بذا الق ويرين الروج بغي إذن الزوج وكأن الزوج ليس لهم�ن/�
حق ف منعها, ول بد أن يكون الزوج عادل عاقل لن الظلم أيضا ليس بائز فل ينعها من كل خروج 
فل ينعها بدون وجه حق وكذلك الرأة ل تعتقد أن خروجها حق لا وأن الزوج ليس من حقه النع كما 
هو حال النساء ف مثل هذه اليام.
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م� أي وعلى زوج و�ع�ل�ى غ�ي�ر� ط�ف�ل�  قال:  و�ي�ة� ب/�ي�ن� ز�و�ج�ات� ف�ي ا�ل�ق�س�  الزوج إما أن يكون طفل وإما ا�لت1س�
أن يكون مكلفا فيقول الكلف هو الذي يب عليه القسم بي الزوجات فإذا كان عنده زوجتان فل بد 
أن يقسم ليلة عند الول وليلة عند الثانية لكن الطفل ؟ ل, فمعناه أن الطفل ل يب عليه القسم, 

ب�لاذا؟ لن الطفل ليس بكلف, قال:  و�ه�م�ا إ�ذ�ا ق�ام� ب�ال�و�اج� ة� و�ن�ح� و� ء� و�ك�س�  إذا) يب عليه أنل� ف�ي و�ط�
يسوي ف القسم أما ف الوطء فل ما يب, لن هذا الوطء مبن على أمور أخرى قد ل تكون موجودة 
فل يستطيع أن يسوي بينهما, وكسوة كذلك ل يب التسوية وإنا يب أن يؤدي الواجب لنه قد 
تكون كسوة هذه غي كسوة تلك ونفقة هذه تتلف عن نفقة تلك ولذلك قال الصنف انه ل يب 
ولكنه مستحب أن يسوي ف الوطء والكسوة ونوها كالنفقة, واختار تقي الدين الوجوب, والذهب أنه
ل يب وإنا يب عليه أن يقوم بالواجب فالذي تتاجه هذه أو تلك يأت به لكن كونه يسوي فهذا 

 الكلم على القسم وهذا لن كان معاشه ف النهار و�ع�م�اد�ه� ا�لل1ي�ل�ليس بواجب وإنا يستحب. قال: 
و�ه� ف�الن/1ه�ار�فيكون قسمه بي الزوجات ف الليل. قال:   أي الارس والذي عمله ف إ�ل1 ف�ي ح�ار�س� و�ن�ح�

الليل وهذا موجود ف هذه اليام فبعض الناس وظائفهم تكون ف الليل فيكون القسم عندهم ف النهار.

 كيف؟ أي يكون لا ف القسم نصف الرة فإذا كان عنده وزوجة أمة على النصف من حرة  قال: 
س�اب�زوجة حرة وزوجة أمة فالرة يعطيها ليلتي والمة يعطيها ليلة, قال:   أي زوجة ومبعضة< بالح�

نصفها حر ونصفها أمة, أو أكثر من ذلك فبالساب, فإذا كان نصفها حر ونصفها رقيق فيكون لا 
ثلث ليال وللحرة أربعة, وإذا كانت رقيق كامل فمعناه واحد إل اثني, أما إذا كانت نصفها حر 
ونصفها أمة فهي تساوي ثلثة أرباع بالنسبة للحرة.

 رفضت أن تبيت وإن أ�ب�ت� المبيت� معه  هناك أمور تسقط القسم والنفقة على الزوج, ما هي؟ قال:  
سقط  كأن لا غرض أن تزور أهلها قال: أ�و� سافرت في حاجتها رفضت السفر معه  أ�و� الس1فرمعه  
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م�ها ونفقت�ها  لاذا؟ لنا لا أبت السفر معه أو البيت معه فهي عاصية فتسقط نفقتها ويسقط ق�س�
قسمها وف مسألة السفر لاجتها يقول لنا منعته من تكينه منها فيسقط قسمها وتسقط نفقتها.

أ�و� ثيبا; أقام ثلثا; ث�م1  ث دار على الباقيات إن كان عنده غيها وإن تزوج بكرا; أقام عندها سبعا;  قال: 
إن تزوج بكر يكث عندها سبعا ث يبدأ بالقسم وإن كانت هذه الزوجة الديدة ثيب فيقيم عندها دار 

ثلثا ث يقسم ليلة وليلة.

الن�ش�وز�

بدأ ببيان حكم النشوز فقالو�الن�ش�وز� ح�ر�ام<   ما هو النشوز؟ هو عصيان الزوجة فيما يب عليها. قال: 
ه�ا هو حرام ث عرفه فقال:  ب� ع�ل�ي/� ا إ�ي1اه� ف�يم�ا ي�ج� ي�ت/�ه� : م�ع�ص� يسمى نشوز, النشوز ارتفاع, إذا علت و�ه�و�

ت�ى ظ�ه�ر�ت� أ�م�ار�ت�ه� و�ع�ظ�ه�ا عليه, قال:  إذا بدا عليها النشوز فماذا يفعل؟ هناك ثلثة مراحل, يبدأ ف�م�
يعظها ويذكرها, قال تعال: ﴿ واللت تافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن  وعظها بالرحلة الول قال:

وهذه الرتبة الثانية, و�ع�ظ�ه�ا, ف�إ�ن� أ�ص�ر1ت� ه�ج�ر�ه�ا ف�ي ا�ل�م�ض�ج�ع� م�ا ش�اء� ف الضاجع واضربوهن ﴾ قال: 
يعن يكن أن ه�ج�ر�ه�ا ف�ي ا�ل�م�ض�ج�ع� م�ا ش�اء� والجر نوعان هجر ف الكلم وهجر ف الفراش قال: 

ث;ايهجرها فتة طويلة كما ورد أن النب صلى ال عليه وسلم هجر نساءه شهرا, قال:  م� ث�ل�  إذا)و�ف�ي ا�ل�ك�ل�
ف�إ�ن� أ�ص�ر1ت� إذا هجر ف الكلم فل يزيد على الثلث لن السلم ني أن يهجر أخاه فوق ثلث قال: 

ر� ش�د�يد�  أي يضربا ضربا غي مؤذ ول مضر وهذا الضرب ليس بواجب وقد نقول أن ترك ض�ر�ب/�ه�ا غ�ي/�
الضرب أول فليس بواجب على الرجل أن يضرب وكل هذا ليس بواجب حت الوعظ وغيه لنه لو 
طلقها ابتداء فل حرج عليه وإنا الفضل أن يسلك هذه الطرق لكن ف قضية الضرب يشى أن يكون 

.و�ل�ه� ض�ر�ب/�ه�ا ع�ل�ى ت/�ر�ك� ف/�ر�ائ�ض� ا�لل1ه� ت/�ع�ال�ىالرجل غي منضبط فيتسبب ف أذى شديد للمرأة قال: 

ك�ام�ه� ب�اب� الخ�ل�ع� و�أ�ح�
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   تعريف اللع: فراق الزوجة بعوض للزوج منها. واللع مسائله تتشابه مع مسائل الطلق, والطلق 
فراق للزوجة أيضا لكم الصل ف الطلق أنه ليس على عوض وقد يدخله العوض, نريد أن نفرق بي 
اللع والطلق

الطلقالخلع

بغي عوضبعوض

رجعيبائن

يسب طلقةل يسب طلق

     

   فاللع أن تدفع الزوجة عوض للزوج لكي يفسخ نكاحها, فالفرق الول أن اللع بعوض والطلق 
الصل فيه أنه بغي عوض. الثان : إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة, فماذا يكون الطلق ف فتة 
العدة؟ رجعي أي مازالت زوجة, يستطيع ردها بكلمة, فإذا انتهت العدة تصبح بائنا أي والراد بينونة 
صغرى أي أصبحت أجنبية عنه, لكنها بينونة صغرى فيستطيع أن يردها لكن بعقد جيد وبهر جديد 
وبرضا جديد .. كل الركان الطلوبة والشروط الربعة ل بد أن تتوفر لكن هذا مت؟ بعد انقضاء العدة. 
إذا) الطلق أول ما يقع: يقع رجعي. أما اللع لو أن الرأة اتفقت مع الزوج على أن أدفع لك ألف ر 
وتفسخ النكاح ففسخ النكاح فهل تعتد؟ نعم, فماذا يكون الفراق هنا ف فتة العدة؟ تكون بائنا بينونة 
صغرى, كأن العدة انتهت, والكمة ف هذا الطلق هو من الزوج نفسه فهو الذي طلق وهو صاحب 
قرار الطلق وهو الذي نفذ هذا القرار ويستطيع أن يردها لكن ف مسألة اللع فالزوجة دفعت لكي 
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تفدي نفسها فل يكن أن نقول أن الفراق هنا يكون رجعي ويكن للزوج أن يردها لن هذا يفضي إل 
الضرر بالزوجة, فمعناه أن الزوجة تدفع للزوج مثل عشرة آلف حت يالعها وبعدما يأخذ الفلوس 
ويالعها يأت ثان يوم ويقول رددتك فما فائدة الال الذي دفع؟ إذا) الفرق الثان أن اللع يكون بائنا 
بينونة صغرى والطلق يكون رجعيا ف فتة العدة, هذا الطلق الول والثان لكن ف الطلقة الثالثة بينونة 
كبى. 

  الفرق الثالث: أن يسب طلق: مثال : اتفق مع زوجته على أن تدفع له عشرة آلف ويفسخ 
النكاح, وفسخ النكاح ث تزوجها مرة ثانية فكم طلقة له؟ ثلث طلقات, لن اللع ل يسب بينما 
الطلق ينقص العدد واللع ل يسب ول ينقص العدد وأما الطلق فإنه ينقص العدد, هذه هي 
المارات والعلمات بي الطلق واللع.

  صورة مزيج بي اللع والطلق: امرأة اتفقت مع زوجها قالت أعطيك ألف ر وتطلقن فأخذ اللف 
ر وقال أنت طالق, فهذا طلق, بائن أم رجعي؟ بائن , لاذا؟ لن العوض سبب للبينونة. فهي بائن 
بينونة صغرى, والفرق الثالث هل يسب طلق أم ل؟ يسب, فهذا الطلق جع بي أمرين لفظ 
الطلق يسقط طلقة, والعوض وهو سبب للبينونة, إذا) العوض جعل الفرقة بائنة ولفظ الطلق جعل 
عدد الطلقات تنقص, فإذا أخذ العوض وطلق فهي بائن والطلق يسب, لكن إذا أخذ العوض وفسخ
فهذا خلع فلن يسب طلق وستكون بائنا.

  مثال: دفعت له مبلغ وطلقها ث بعد أسبوع ندم فهل يكن أن يتزوج با؟ بعقد جديد ورضا ومهر 
وول وكذا فإذا رجعت إليه الن كم طلقة بقيت؟ طلقتان لنه حسبت طلقة, أما العدة فأمر آخر لن 
العدة لستباء الرحم , حت لو طلقها ثلثا, فإذا طلقها ثلثا فهي ل تل له إل بعد زواج جديد لكن 
هل تعتد؟ نعم ل بد أن تعتد حت تستبأ الرحم, فأي فراق ل بد فيه من العدة, لكن لو أراد زوجها أن 
يردها ف عدتا فيدها لنا تستبأ الرحم منه هو فليس هناك مشكلة أن يردها هو.

ر�ة�   قال:  هذه أمور تبيح طلب اللع , سوء العشرة كان الزوج سيء العشرة فتيد الرأة ي/�ب�اح� ل�س�وء� ع�ش�
قد تبغضه وإن كان ليس سيء العشرة لكنها ل تتمله فيباح و�ب/�غ�ض�ة� أن ترتاح منه فتدفع شيئا ويالعها 
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إذا كان هناك سببا مقنعا فإن اللع يباح, لكن إذا ل يكن هناك سببا مقنعا و�ك�ب�ر�, و�ق�ل1ة� د�ي�ن� لا ذلك, 
ت�ق�ام�ةفاللع مكروه ولذا قال:  ر�ه� م�ع� اس�  فإذا كانت المور مستقيمة فاللع ف هذه الالة مكروه.و�ي�ك�

  ألفاظ اللع , للخلع ألفاظ صرية , ودائما إذا قلنا لفظ صريح فيقابله الكناية والفرق بينهما أن 
الصريح ما ل يتمل غيه وأما الكناية فهي الت تتمل غيه فإذا قلنا صريح اللع وكناية اللع، صريح 
اللع ما تتمل إل اللع والكناية تتمل اللع وغي اللع فلذلك بصريح اللع يقع اللع وبالكناية 
نتاج إل نية مع الكناية وصريح الطلق وكناية الطلق نفس الشيء فإذا أصدر الزوج لفظا صريا ف 
الطلق تطلق الزوجة لكن إذا كانت كناية فلبد من نية لبد أن ينوي مع هذا اللفظ الطلق حت يقع.

خ� "1" و�ه�و� ب�ل�ف�ظ� خ�ل�ع� قال: خ < قال: , "3" , أ�و� م�ف�اد�اة� "2" , أ�و� ف�س� هذه اللفاظ الصرية.  ف�س�
, أ�و� ن�ي1ت�ه�, أ�و� ك�ن�اي�ت�ه� قال: ق� إذا)   طلقة بائنة هذا الثال الذي ذكرناه ط�ل�ق�ة< ب�ائ�ن�ة<كناية الطلق و�ب�ل�ف�ظ� ط�ل�

انتبهوا إذا خالعها الزوج يعن دفعت له البلغ وخالعها بلفظ خلع أو فسخ أو مفاداة فالذي يقع خلع, 
معناه ل ينقص العدد, لكن إذا دفعت له مبلغ وعب بلفظ الطلق فهي طلقة بائنة أو بنية الطلق فهي 
طلقة بائنة أو كناية الطلق مع النية أو القرينة فهي طلقة بائنة وعرفنا من أين أتت طلقة بائنة فالطلقة 
بسبب لفظ الطلق والبائنة بسبب العوض.

ح� إ�ل1 ب�ع�و�ض�  قال:   لكن لو كان بغي عوض فل يصح فلو قالت أود أن أفسخ النكاح فقال و�ل� ي�ص�
افسخت بغي عوض فل يصح , قال:  ث/�ر� م�م1ا أ�ع�ط�اه� ر�ه� ب�أ�ك�  يعن لو كان دفع لا عشرين ألف مهر و�ي�ك�

ل�ه� فهل له أن يفسخ بثلثي؟ يقول نعم لكنه مكروه, قال:  ح� ب�ذ� ح� ت/�ب/�ر�ع�ه� أي العوض و�ي�ص� م�م1ن� ي�ص�
اللع الن عقد بي الطرفي الطرف الول يدفع الال والطرف الثان يفسخ, فالذي سيدفع الال ل بد 

ن�ب�ي{أن يكون يصح تصرفه, من هو الذي يصح تصرفه؟ الر الكلف الرشيد, قال:   أي م�ن� ز�و�ج�ة� و�أ�ج�
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أن الذي سيدفع الال سواء كان من زوجة أو غيها , فلو كانت الزوجة منونة فهي إذا) ل تستطيع أن 
تالع ول يصح لا التصرف ف الال, كذا لو كانت صغية فل يصح لا التصرف ف الال.

ه�ول� و�م�ع�د�وم�   قال:  ح� ب�م�ج� كأن تقول خالعن على ما ف جيب أو ما ف يدي ومعدوم كأن تقول و�ي�ص�
خالعن على ما تمله الشجرة شجرت أو بستان, ثار البستان للسنة القادمة كله لك, فقال ويصح 
بجهول..لاذا؟ يقولون لن اللع إسقاط لقه من البضع, الن هو يفسخ حقه, لنه ليس معاوضة فل 
يلكها شيء فاللع ليس تليك وإنا هو إسقاط والسقاط تدخله السامة, إذا) ف عقد اللع سيدفع 
طرف الال والطرف الثان سيسقط حقه, فلو كان سيدفع مال لا صح الهول ول العدوم لنه عوض, 

و�ل�فلو كان العوض بمر فل يصح و�ل� ب�م�ح�ر1م� فلو كان بدون عوض لا صح, قال: ل� ب�ل� ع�و�ض� قال: 
ق� ق�اط� ط�ل� يل�ة; ل��س�  لو لئوا للخلع ليحتالوا لسقاط طلق مثال: الزوج ف لظة غضب قال إن جاء ح�

رمضان فأنت طالق ث ندم وهم الن ف شعبان فقالوا إذا) عندنا مرج : أخالعك الن وتدفعي مبلغ 
وأفسخ النكاح فإذا جاء رمضان فأنت لست بزوجة فإذا دخل رمضان وخرج الوقت أرجع فأتزوج بك, 
فيكون ما الدف من هذا اللع؟ الدف هو اليلة لسقاط الطلق فل يقع الطلق قال فل يصح فهذا
خلع باطل وليس بصحيح .

: م�ت�ى أ�و� إ�ذ�ا أ�و� إ�ن� أ�ع�ط�ي�ت�ن�ي أ�ل�ف;ا ف�أ�ن�ت� ط�ال�ق<   قال:  فأعطته اللف فما الذي يدث؟ هل و�إ�ذ�ا ق�ال�
ط�ل�ق�ت� ب�ع�ط�ي1ت�ه� هذا خلع أم طلق؟ وهل طلق رجعي أم بائن؟ هذه هي الصورة بي الصورتي قال: 

 طلقت بائنا, لاذا؟ طلقت لقوله أنت طالق, وبائنا لنه أخذ اللف عوض ولو تراخت أي و�ل�و� ت/�ر�اخ�ت�
أعطته بعد مدة, فكأنه علق الطلق على هذا.

ت�ح�ق1ه�ا.   قال:  ل�ع�ن�ي ب�أ�ل�ف� أ�و� ع�ل�ى أ�ل�ف� ف/�ف�ع�ل�, ب�ان�ت� و�اس� : اخ� وهذا جواب لسؤال: هل ل و�إ�ن� ق�ال�ت�
بد من الدفع الن؟ فالواب: ل, هو الن يستحقها لنه متفق معها على دفع اللف ويفسخ وهي 
قالت إذا فسخت أعطيك اللف, إذا) هذه الصورة الثانية ما الذي سيقع؟ طلق أم فسخ؟ هل 
سيحسب من الطلق؟ ل, هل بائن أم رجعية؟ بائن بينونة صغرى.
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ق/�ه�ا   قال:  ليس للب أن يلع زوجة ابنه الصغي, هل يكن و�ل�ي�س� ل�ه� خ�ل�ع� ز�و�ج�ة� اب�ن�ه� الص1غ�ير� و�ل� ط�ل�
للب أن يطلق بي ابنه الصغي؟ الطلق ل يصدر إل من زوج ميز, فالب ل يستطيع أن يطلق زوجة 

اابنه ول أن يالع زوجة ابنه, قال:  ء� م�ن� م�ال�ه� ر�ة� ب�ش�ي�  إذا كانت ابنته الصغية متزوجة و�ل� اب/�ن�ت�ه� ا�لص1غ�ي/�
فهل يكن أن يالع بي ابنته وزوجها؟ فهل يستطيع الب أن يقول لزوج ابنته الصغية سأعطيك ألفا 
من مالا واخلعها, يقول الصنف: من مالا ل, أما من ماله فيمكن لكن ل يتصرف من مالا بذا 
التصرف.

ف�ة   قاعدة مهمة: قال:  ق/�ه�ا ع�ل�ى ص� د�ت� أي طلقها ث�م1 أ�ب�ان/�ه�ا أي الزوجة و�إ�ن� ع�ل1ق� ط�ل� أي الصفةف/�و�ج�
أي أو ل توجد الصفة,سؤال وجدت ف حال البينونة أم الزواج؟ البينونة, مثال: إن خرجت إل أو� ل 

السوق فأنت طالق, ث أبانا أي ل هي رجعية بل بائن , أو خالعها فيعتب أبانا أي باختصار أصبحت
ليست رجعية فالثال كأن قال: إن ذهبت إل السوق فأنت طالق ث بعد ذلك طلقها وانقضت العدة 
فخرجت إل السوق أو ل ترج إل السوق الصورتي سواء خرجت أو ل ترج وبعد ذلك تزوجها مرة 
ثانية ث خرجت إل السوق فهل تقع الطلقة أم ل؟ التعليق حصل ف النكاح الول فهل هذا الطلق 
يقع أم ل؟ يقول يقع الطلق سواء خرجت ف فتة البينونة أو ل ترج, اكتب عند فوجدت أي الصفة ,

د�ت� أي أو ل توجد قال: أو� ل قوله:  ا ع�ت�ق<. قال: ط�ل�ق�ت�أي الصفة ث�م1 ن�ك�ح�ه�ا ف/�و�ج�  كأن عنده و�ك�ذ�
عبد فقال له انظر:إن ذهبت إل الج أو إل العمرة فأنت حر, ث باع العبد ث رجع واشتاه فذهب إل 
العمرة فيصبح حرا.

ق� ك�ت�اب� الط1ل�
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  نشرع الن ف باب الطلق، تعريف الطلق ف اللغة هو التخلية وتعريفه ف الشرع حل قيد النكاح, 
إذا) هو تلية أطلق أخلى هذا لغة أما شرعا فهو حل قيد النكاح يعن إلغاء عقد النكاح. قال الصنف، 

ر�ه� ب�ل� ح�اج�ة� ابتدأ عليه رحة ال ببيان حكم الطلق فقال:  والطلق مثل النكاح يأخذ الحكام ي�ك�
المسة قد يباح أحيانا وقد يكره وقد يستحب وقد يرم وقد يب وهكذا.

ر�ه� ب�ل� ح�اج�ة�    قال الصنف:  وهذا هو الكم الول يكون الطلق مكروه إذا كان ليس هناك حاجةي�ك�
وهذا الكم الثان يباح لا أي للحاجة فإن وجدت حاجة للطلق فيكونو�ي/�ب�اح� ل�ه�ا لذا الطلق، قال: 

امباح. قال: و�ه�م� ة; و�ع�ف1ة; و�ن�ح� ء� و�ت/�ر�ك�ه�ا ص�ل� ا ب�ال�و�ط�  ويسن ف أحوال أخرى إذا كانت  و�ي�س�ن� ل�ت�ض�ر�ر�ه�
تتضرر لذا النكاح أو إذا كانت تتك الصلة فيسن هنا أن يطلقها أو تتك عفة يعن مثل ل تستت تاما
أو أنا قد تتكلم مع بعض الجانب أو كذا فليست بزوجة صالة أمينة يأمنها على أولده وعلى نفسه 
وعلى بيته.

ح�   قال الصنف: ي/�ز;ا ي/�ع�ق�ل�ه�أي الطلق  و�ل� ي�ص�  نفهم أنه لو طلق الب زوجة البنإ�ل1 م�ن� ز�و�ج� و�ل�و� م�م�
ل تطلق لن الب ليس بزوج الزوج هو الذي يطلق بنفسه, ونفهم أيضا لو كان الرجل نفسه الذي يريد
الزواج طلق قبل العقد ل يقع لنه ليس بزوج لو قال إن تزوجت فلنة فهي طالق ث تزوجها فل يقع هذا
الطلق لنه ف وقت صدور الطلق ليس زوجا والطلق ل يقع إل من الزوج قال ول ميز هذا إشارة إل
مسألة الزوج, هل يشتط ف الزوج البلوغ؟ يقول الصنف يكفي أن يكون ميزا يعقله أي يفهم ما معن 
الطلق ويدرك أن الطلق هو حل لقيد النكاح, وهو فسخ لنكاحها وهو قطع لعلقة الزوجية, الذي 
يفهم هذا الكلم البالغ ويفهمه أيضا من دون البلوغ من الميزين, أي ابن عشر وابن تسع, يفهم 
الطلق فيصح طلقه, إذا) الزوج الذي يصح طلقه هو من كان عاقل أو ميزا, إذا) لو طلق ابن خس 
سنوات, طفل عمره خس سنوات متزوج, زوجه أبوه وطلق هذا الطفل فل يقع الطلق لن هذا ليس 
ميز فل يعقله, وابن ست كذلك لكن يبدأ التمييز من سبع, فإن كان ابن سبع ميز فعل فإن طلقه 
واقع. وهكذا ابن عش, والبالغ من باب أول
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   انتقل الصنف إل الكراه على الطلق, لو وقع منه الطلق بدون اختياره فهل يقع طلقه أم ل؟ 
وهذه السألة لا أكثر من صورة, الصورة الول هي زوال العقل والصورة الثانية هي الكراه, فالسألة 
الول هي زوال العقل لو طلق شخص ف حال زوال العقل كالسكر أو النون كأن أصابه جنون فطلق 
ف حال النون, أو أصابه سكر فطلق ف حال السكر والسكر نوعان سكر بأن تعاطى السكر باختياره
وسكر بأن تعاطاه بغي اختياره كمن شرب مسكرا وهو ل يعلم فسكر فطلق فهذا ل يقع طلقه, 

و�م�ن� ع�ذ�ر� ب�ز�و�ال� فالسكران غي السكران العذور, العذور هو الذي وقع ف السكر بدون اختياره, قال: 
ل�ه�  ل يقع طلقه, وهذه الصورة الول كالنون والسكران الذي ليس باختياره, نفهم من هذا أن ع�ق�

الذي ل يعذر بزوال عقله كالذي يسكر متارا فإن طلقه واقع, هذا الذهب, وهذه السألة فيها 
خلف, هل من اختار السكر وسكر باختياره يؤاخذ بطلقه؟ من أهل العلم من يقول ل يؤاخذ لنه ل
يدرك الطلق ومنهم من يقول بل يؤاخذ ما دام أنه آث لنه اختار هذا المر وبالتال يؤاخذ على كل 
هذا, والذهب يفرق بي من سكر معذورا وسكر غي معذور.

ر�ه� أ�و� ه�د�د� م�ن�    انتقل إل الكراه من أكره على الطلق فطلق فهل يقع طلقه أم ل؟ قال:  أ�و� أ�ك�

: ل�م� ي/�ق�ع� ل�ك�  يعن طلقه, هدد يعن قالوا له طلق أو قتلناك أو هدد من قادر معن ذلك ق�اد�ر� ف�ط�ل1ق� ل�ذ�
إن هدد من غي قادر فطلق فيقع طلقه لن هذا التهديد غي صحيح, إذا) الكره هو الذي يب على 
الطلق جبا من شخص قادر على إيقاع الذى ويظن منه إيقاع الذى, أما إن هدد من غي قادر 
فليس بإكراه, إذا) إذا هدد, قال فطلق لذلك أى للكراه أو التهديد قال ل يقع, ونفهم من هذا أنه لو 
هدد على الطلق فطلق لكن ليس من أجل التهديد وإنا طلق اختيارا وقع الطلق, كذلك لو هدد 
على طلقة واحدة فطلق طلقتي فهذا يعن أنه متارا, طلقة مكره عليها لكن الثانية باختياره.
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   مسألة التوكيل ف الطلق: هل يصح أن يوكل ف الطلق؟ نعم يوكل غيه وليس فيها بأس كأن يقول 
ومن ص�ح1 طلق�ه� ص�ح1 توك�يل�ه� فيه� وكلتك ف طلق الزوجة فيذهب ويطلق ول حرج ف ذلك. قال: 

 قلنا من الذي يصح طلقه؟ الزوج الميز, هذا هو الذي يق له أن يطلق فيجوز أن يوكل غيه فوتوك�ل�ه�
الطلق, والذي يتوكل ف الطلق أي الوكيل يشتط فيه أن يصح طلقه بأن يكون ميزا فإن وكل الزوج 
غيه من الميزين وقال وكلتك ف طلق الزوجة صح هذا التوكيل, لكن لو وكل طفل صغيا غي ميز فل
يصح هذا التوكيل .

ها وغيرها  قال الصنف:  ح� توك�يل� امرأة� في طلق نفس�  هذه صورة ثالثة للتوكيل وهى أن يوكل وي�ص�
الزوجة نفسها أن يقول وكلتك ف طلق نفسك فطلقت نفسها هذا صحيح, هل يصح أن يوكلها ف 
طلق امرأة أخرى, كدرتا مثل؟ نعم يصح ذلك.

الطلق السن والطلق البدعي:

   الطلق قسمان: طلق سن وهو واقع ول إث فيه وطلق بدعي وهو  لكن يقع مع الث, إذا) ل فرق
بي الطلق السن والبدعي ف وقوع الطلق, لكن من حيث الث هناك فرق فالسن ل إث فيه والبدعي 
هو معصية فيه الث .

ة;   قال:  د� " إذا) إذا طلق واحدة فهذا الطلق السن ومعن ذلك أنا لو 1"و�الس�ن1ة� أ�ن� ي�ط�ل�ق�ه�ا و�اح�
كانت اثنان أو ثلث فليس بسن, إذا طلق طلقتي معا أو ثلث معا فليس بسن, أما الطلقتي 
فالذهب أنا مكروهة وأما الثلث فهي مرمة. إذا) الطلقة الواحدة ف ملس واحد فهذه هي السنة مع 
بقية الشروط وإن طلق طلقتي ف ملس واحد مكروه وإن طلق ثلثة ف ملس واحد فهو بدعي مرم, 
فأصبح الطلق عندنا إما سن وإما مكروه وإما مرم.

ر�   قال:   أي ل تكون حائض فلو طلقها طلقة واحدة وزوجته حائض فهل هذا طلق "2"ف�ي ط�ه�
سن؟ ل, ليس سن لن الشرط الول متوفر لكن الثان ل يتوفر, فهذا الطلق بدعي, حكمه من 
حيث الوقوع يقع لكم من حيث الث فيه الث.
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ف طهر ل يامعها فيه , صورة ذلك:  إذا) الطلق السن أن يكون طلقة واحدةل�م� ي�ج�ام�ع� ف�يه�    قال: 
إذا حاضت الرأة فطلقها ف هذا الال بدعي, فإذا طهرت من اليض ول يقربا فإذا طلقها ف هذا 
الال فهذا طلق سن وهو واقع ول إث, لكن إذا كانت حائضا ث طهرت من حيضها فجامعها وبعد 
أن جامعها إذا طلقها فهذا طلق بدعي وليس بسن.

خ�ول; ب�ه�ا   قال:  ع�ة< م�ح�ر1م<" 1"ف�ي ح�ي�ض� أي حصل منه الدخول و�إ�ن� ط�ل1ق� م�د� ر� ج�ام�ع� ف�يه� ف�ب�د� أ�و� ط�ه�

 إذا) إن طلق مدخول با ف حيض وقوله مدخول با فلو كانت غي مدخول با وطلقها ف حيض و�ي/�ق�ع�
سيأت الن بعد ذلك أن هناك من النساء من ليس ف طلقهن سنة ول بدعة وبعد قليل سنأت على 
هذا إذا) طلق السنة ف حق الرأة الدخول با، إذا) قال: لو طلق مدخول با ف اليض بدعة لننا 
اشتطنا الطهر، أو طهر جامع فيه بدعة لننا اشتطنا عدم الماع فيه، قال: فبدعة مرم ويقع أي هذه 

االطلقة مسوبة،  ع�ت/�ه�  أي يسن أن يراجعها ث ينتظرها حت تطهر ث بعد ذلك إذا ل�ك�ن� ت�س�ن� ر�ج�
اجتمعت الشروط يطلقها طلقة واحدة بعد اليض ف طهر ل تامع فيه 

ع�ة�   قال الصنف:  و�ل� س�ن1ة� و�ل�ف حق بعض النساء من هن؟ ف حق أربع نسوة، قال: و�ل� س�ن1ة� و�ل� ب�د�
ل�ه�ا  ت�ب�ين� ح�م� ع�ة� ل�م�س� " يعن الامل فالرأة الامل ليس ف حقها سنة ول بدعة ف الطلق يطلقها 1"ب�د�

بأي وقت، لاذا؟ لن الامل عدتا بوضع المل فطلقها ف أي وقت ل يغي العدة بلف غيها فإن 
إذا طلق الرأة ف طهر ل تامع فيه معناه أن رحها سليم نظيف ما عندها ولد ول فيه حل ول شيء 
فيطلقها فعدتا معروفة لكن ما سوى ذلك قد تتلف العدة تزيد فالرأة الت بان حلها وهي الامل ليس 

هذه الثانية الصغية أي الت  أ�و� ص�غ�ير�ة� ". قال:1ف طلقها سنة ول بدعة يطلقها ف أي وقت هذه "
" عدتا ثلثة 3 "و�آي�س�ة�دون البلوغ ودون البلوغ أي ما حاضت فعدتا بالشهر ثلثة أشهر. قال: 

أشهر لنا ل تيض ولن الصغية واليسة عدتا بالشهر فيطلقها ف أي وقت سواء دخل با أو ما 
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ادخل با. قال:  خ�ول� ب�ه� " الرأة الت ل يدخل با ليست لا عدة أصل فل تعتد منه 4 "و�غ�ي�ر� م�د�
فلذلك تطلق ف أي وقت يطلقها وهي حائض أو غي حائض، طاهر لنه ل يدخل با فليس لا عدة 
أصل. إذا) أربع نسوة ليس ف طلقهن سنة ول بدعة، واحدة لن عدتا بوضع المل وهي الامل، 
واثنتان لن عدتما بالشهر ثلثة أشهر وها الصغية واليسة، الت ل تيض لصغر أو لكب، والرابعة 
الت ليس لا عدة أصل وهي غي الدخول با. انتقل الن إل طريقة وقوع الطلق، كيف يقع الطلق؟ 

ه� م�ط�ل�ق;ا يقع باللفظ، ما هو اللفظ الذي يقع به الطلق؟ قال الصنف:  نفهم من هذا أن و�ي/�ق�ع� ب�ص�ر�ي�ح�
الطلق ألفاظه على قسمي أو على نوعي، ألفاظ صرية ف الطلق وألفاظ غي صرية ف الطلق وإنا
هي كناية ف الطلق، ما كان صريا ف الطلق فل يتاج إل نية فبمجرد أن يصدر فهو طلق وأما 
الكناية فتحتاج إل نية والسبب أن اللفظ الصريح ف الطلق ل يتمل غي الطلق فل يتاج إل نية 
وأما الكناية فهي تتمل الطلق أو غي الطلق فتحتاج إل نية تعي أن هذا اللفظ يراد به الطلق، 

ه� م�ط�ل�ق;ا و�ب�ك�ن�اي�ت�ه� م�ع� ا�لن/�ي1ة� وهذا الكلم قيل ف اللع. قال:  ، ما هو الصريح؟ قال و�ي/�ق�ع� ب�ص�ر�ي�ح�
ن�ه�  ق� و�م�ا ت�ص�ر1ف� م� أي طلق وطالق ومطلقة وهكذا, وهل يستثن شيء؟ نعم, قال و�ص�ر�ي�ح�ه� ل�ف�ظ� ط�ل�

ر� أ�م�ر� وما تصرف منه غي ثلثة ألفاظ متصرفة من لفظ الطلق لكن ل تعتب طلق, قال: أي لو  غ�ي/�
" كأن 2 " و�م�ض�ار�ع�قال لا طلقي يأمرها بالطلق ليس بطلق أو اطلقي يأمرها فليس بطلق, قال:

م�يقول تطلقي فهذا ليس بطلق, قال:  ر� ا�لل1 "م�ط�ل�ق�ة�" ب�ك�س�  اسم فاعل, لو قال أنت مطلÍقة يقع و�
الطلق, لكن مطلقة بالكسر ليست صرية ف الطلق ول تدخل, أي ل تعتب طلق. إذا) صريح 
الطلق لفظ كلمة الطلق وما تصرف من هذا اللفظ إل ثلثة عبارات المر اطلقي أو طلقي, والضارع
تطلقي واسم الفاعل مطلقة. الن هناك عبارات تشتبه هل هي طلق أم غي طلق سيأت عابا 
الصنف ويبي حكمها:

: أ�ن�ت� ع�ل�ي1 ح�ر�ام<   قال:  ر� أ�م�ي " 1هذه صورة "و�إ�ن� ق�ال� يعن أنت علي كظهر أمي فهل نعتب أ�و� ك�ظ�ه�
 قال الصنف ف حكم هذه و�م�ا أ�ح�ل1 ا�لل1ه� ع�ل�ي1 ح�ر�ام<هذا طلق أم نعتبه ظهار, الصورة الثالثة قال: 
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ق;االثلثة صور:   قالوا هذه اللفاظ صرية ف تريها, ولو نوى الطلق يقول لف/�ه�و� ظ�ه�ار< و�ل�و ن/�و�ى ط�ل�
تعتب إل ظهار لنا صرية ف الظهار. إذا) هذه المثلة حكمها واحد وهو الظهار.

ي1ت�ة� أ�و� ا�لد1م� ,   قال:  و�إ�ن� ق�ال� ك�الم�

إن نوى ظهارا فظهار و�ق�ع� م�ا ن/�و�اه� أي أنت كاليتة أو كالدم فما الذي يقع؟ ظهار أم طلق؟ يقول: 
وإن نوى طلقا فطلق وإن نوى يينا فيمي, فهذه العبارات تتمل, لنا كناية تصلح لكل ذلك, قال:

 إذا) هذه العبارات لو قال أنت كاليتة كالدم ون الطلق فطلق, أو نوى ظهار و�م�ع� ع�د�م� ن�ي1ة� ظ�ه�ار<
فظهار أو نوى يي فيمي, ولو ما نوى شيئا فهي أقرب للظهار .

ق� و�ك�ذ�ب�   قال:  : ح�ل�ف�ت� ب�الط1ل� وما حلف, لو جاء شخص وقال أنا حلفت بالطلق وقلتو�إ�ن� ق�ال�
إن خرجت زوجت إل السوق فهي طالق فخرجت الزوجة إل السوق فتطلق, ولو قال أنا طلقت زوجت 

 وانتبه لنه سيقع ف حالة ول يقع ف د�ي�ن�البارحة وهو كذاب, وما طلق زوجته فهل يقع أم ل؟ يقول: 
احالة قال:  م;  ومعن دين ولزمه حكما: دين أي فيما بينه وبي ال, وحكما أي ف د�ي�ن� و�ل�ز�م�ه� ح�ك�

ملس القضاء, فمن فعل هذا الفعل كأن جاء وقال أنا طلقت زوجت البارحة وهو كذاب ول يفعل ذلك
فالكم فيما بينه وبي ال الرأة زوجته لنه ما طلق فهو كذاب فهي زوجة فينبن على هذا أنا زوجة فلو
أنه قال هذه الكلمة أما صديق له فقال طلقت زوجت البارحة ث ذهب إل البيت وعاش سنينا بعد ذلك
فل شيء عليه لنه ف القيقة ل يطلق الزوجة وهي زوجته بينه وبي ال وال يعلم أنا زوجته ول يطلقها 
لكن هب أن هذه الكلمة بلغت الزوجة, والزوجة اشتكته إل القاضي فماذا يصنع القاضي؟ يأخذ 
بالظاهر والظاهر أنه طلقها فالقاضي ل يقبل كلمه أنه كذب وكذا, لاذا؟ وما الذي سيفعله؟ الذي 
سيفعله أن القاضي سيعتبها طالق إن كانت واحدة فواحدة وإن كان ثلث ولو قال أنا طلقت زوجت 
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بالثلث فالقاضي سيلزمه بالثلث, لاذا يلزمه القاضي بذا؟ لن هذه السألة تتعلق بقوق الخرين 
وهي الزوجة فمسائل الخرين وحقوق الناس وكذا ل يقبل فيها أن يقول النسان أنن نويت أو قصدي 
أو كذبت ..ل ينفع هذا الكلم, ولذلك لو أقر شخص بال قال فلن له عندي ألف ر ث قال بعد 
ذلك كنت أمزح أو كذبت فهل نقبل منه؟ ل, بل يؤاخذ بذا القرار لنه متعلق بقوق الخرين أما ما 
يتعلق بقوق ال سبحانه وتعال فال يعلم ول أحد يكذب على ال, ال يعلم كل شيء فمن قال كلما
يتعلق بقوق الخرين أخذ به. إذا) قال دين فيما بينه وبي ال ولزمه حكما لنه يتعلق بق للغي وهي 
الرأة. هب أن الرأة صدقته ول يذهبا إل القضاء قالت له سعتك تقول كذا وكذا فقال بل كذبت عليك
ول أفعل ذلك فصدقته فليس هناك إشكال فل تطلق, لكن إن ل تصدقه فإن القاضي يطلقها ويعتبها 
طالق لن هذه تتعلق بقوق الخرين.

ث� ت�ط�ل�يق�ات�   قال:  ل�ك� ح�رr و�م�ب/�ع1ض< ث�ل� الر يلك أن يطلق ثلث مرات, ولو كانت زوجته أمة و�ي�م�
فكم يطلق؟ ثلث تطليقات فالعبة بالزوج وليس بالزوجة, فإذا كان الرجل حر, قال أو مبعض يعن 
بعضه حر وبعضه عبد ول يشتط النصف فقد يكون الربع حر والباقي عبد وبالعكس أو أكثر أو أقل 

 يعن و�ع�ب�د< اث/�ن�ت/�ي�ن�فإذا كان مبعضا أو حرا فإنه يلك ثلث تطليقات بغض النظر عن الزوجة, قال: 
يلك الزوج العبد طلقتي فقط ول يلك ثلثا, لاذا؟ لن العبد على نصف الر والر يلك ثلث 
تطليقات والعبد يلك النصف, كم النصف؟ النصف واحد ونصف والطلقة ما يكن أن تتنصف فتكون
طلقتي.

ن�اء� الن�ص�ف� ف�أ�ق�ل� م�ن� ط�ل�ق�ات� و�م�ط�ل�ق�ات�   قال:  ت�ث/� ح� اس� هل يكن أن يطلق إنسان ويستثن؟ أي و�ي�ص�
يقول أنت طالق ثلث تطليقات إل طلقة؟ وهل يصح أن يقول إل طلقتي؟ هنا قاعدة, يقول: يصح 
أن يستثن النصف فأقل فقط أما أكثر من النصف فل يصح, مثال ذلك: قال أنت طالق أربع تطليقات
إل اثنتي فتقع اثنتي, وإذا قال أنت طالق ثلث تطليقات إل واحدة فتقع اثنتان, وإذا قال ثلث إل 
اثنتي فل نقبل هذه الستثناء فهذا الستثناء ل يصح لنه استثن أكثر من النصف فإذا استثن أكثر من
النصف فهل نقبل هذا الستثناء أم نلغيه؟ نلغيه, فإذا ألغيناه أصبح كأنه قال طلقتك ثلث تطليقات. 
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الصنف يقول يصح استثناء النصف فأقل فمعناه أن أكثر من النصف ل يصح الستثناء, فما الذي 
يصح؟ الطلق هو الذي يصح قال طلقتك ثلث تطليقات إل اثنتي فهل يقبل هذا الستثناء أم ل؟ 
فإذا كان ل يقبل فيصبح الكلم طلقتك ثلث تطليقات, فلو قال طلقتك مائة طلقة إل تسعة وتسعي 
طلقة فكم تقع؟ التسعة والتسعي أكثر من النصف فنلغي الستثناء فيصبح الكلم طلقتك مائة طلقة, 
وليس عندنا مائة طلقة بل ثلثة فقط فتقع الثلث والباقي لغو, ولو قال طلقتك مائة طلقة إل خسي 
طلقة فهل يصح الستثناء أم ل يصح؟ يصح الستثناء فكأنه قال لا طلقتك خسي طلقة فتطلق ثلثة 

ن�اء� الن�ص�ف� ف�أ�ق�ل� م�ن� ط�ل�ق�ات� والباقي لغو. قال:  ت�ث/� ح� اس� يعن لو قال ثلث إل اثنتي، ثلث إل و�ي�ص�
 أي الزوجات، مثال: هو عنده و�م�ط�ل�ق�ات�واحد تقع اثنتي، لو قال ثلث إل ثلث تقع ثلث، قال: 

أربع نسوة فلو قال طلقت نسائي الربع إل واحدة يصح تطلق ثلث، إل اثنتي يصح، إل ثلث ل 
يصح معناه أنه طلق الربع كلهم، لاذا يلجئون لذا؟ يقولون أن الستثناء إذا زاد على النصف ل داعي 
له يعن ما فيه أحد يقول أنا اشتيت بعشر ريالت إل تسع ريالت بل تقول اشتيت بريال، تقول 
اشتيت بعشر ريالت إل ثان حلوى للطفال فل أحد يقول هذا بل يقول اشتيت بريالي وهذا 
اجتهاد من أهل العلم. الن مازلنا ف الستثناء والستثناء هذا يقول الصنف يصح لكن ذكر شرط وهو

 أي به يعن لبد أن  و�ش�ر�ط� ت/�ل�ف�ظ<أل يزيد على النصف واشتط شروط أخرى: الشرط الثان، قال:
 أي يكون الستثن والستثن منه متصل  و�ات�ص�ال< م�ع�ت�اد<يتلفظ بالستثناء يقوله ول يبقيه ف قلبه، قال:

يعن ل يقول طلقتها ثلث طلقات ث يذهب إل الدوام ويأت من الدوام يقول إل اثنتي أو إل واحدة 
فلبد أن يكون ف ملس واحد ف لفظ واحد حت لو كان ف نفس اللس وقال طلقتك ثلث طلقات 

 أي نيةو�ن�ي1ت�ه�وبعد عشر دقائق رجع وقال إل طلقة فل يصح هذا لنه غي متصل. الشرط الخي، قال: 
ن�ه�الستثناء  ت�ث/�ن;ى م�  نية الستثناء لبد تكون موجودة ف أثناء الكلم يعن عندما قال ق/�ب�ل� ت�م�ام� م�س�
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طلقتك ثلثا إل واحدة مت نوى الستثناء؟ قبل أن ينتهي من الكلم ف أثناء الكلم هو ناوي 
الستثناء لكن لو قال طلقتك ثلثا غي ناوي الستثناء وبعدما انتهى نوى الستثناء إذا) لبد من نية 
الستثناء أن تكون موجودة ف الكلم. إذا) اشتط أربع شروط: الشرط الول أل يزيد على النصف، 
الشرط الثان أن يتلفظ به، الشرط الثالث التصال ف الكلم، الشرط الرابع نية الستثناء قبل تام 
مستثن) منه فقوله طلقتك ثلثا إل واحدة الستثن منه واحدة والستثن الواحدة.

ح� ب�ق�ل�ب�  قال الصنف:    فلو قال نسائي م�ن� م�ط�ل1ق�ات� ل� ط�ل�ق�ات� أي يصح الستثناء بقلب و�ي�ص�
الربع طوالق ونوى ف قلبه إل فلنة يصح هذا وهذا معن ويصح الستثناء بالقلب من الطلقات لكن 
ل يصح من الطلقات وهذه السائل لغوية بته لنم يقولون إذا قال نسائي طوالق ونوى بقلبه إل واحدة
يصح هذا لن كلمة نسائي كلمة عامة والعام يدخله الصوص فيمكن أن يكون هذا من العام الذي 
أريد به الصوص لكن العدد رقم نص فإذا قال طلقتك ثلثا ونوى ف قلبه إل واحدة ل يصي لنه ل 
تطلق الثلث على الثنتي بالقلب ل يصح أن يستثن بقلبه لكن يكن أن يقول نسائي طوالق ويستثن 
بقلبه إل فلنة لن كلمة نسائي تشمل الربع وتشمل الثلث يصدق عليها لنه ف اللغة، اللغة تقبل 
وتتحمل أن يطلق النسان لفظا عاما ويريد به الصوص هذا وارد لكن ليس ف اللغة أن تطلق الثلث 
ويراد با اثني ل يكن يقول عشرة ويقصد خسة فالعدد نص.

ت�ي  قال:  ت�ط�ل1ق� ف�ي ال�ح�ال�  يعن إذا قال أنت طالق  قبل موت مت تطلق؟ قال: و�أ�ن�ت� ط�ال�ق< ق/�ب�ل� م�و�
ه� أ�و� م�ع�ه� ل� ت�ط�ل1ق�لن قبل موته يبدأ من هذه اللحظة  م� أ�و� ، مثال آخر:و�ب/�ع�د� ر� أ�و� الي/�و� ا الش1ه�  و�ف�ي ه�ذ�

: الس1ن�ة� ت�ط�ل1ق� ف�ي الح�ال� ر� الك�ل� , ق�ب�ل�  ف هذا الثالف�إ�ن� ق�ال� امنه أ�ر�د�ت� آخ� م;  يعن إذا قال أنت  ح�ك�
ا أ�و� طالق ف هذا الشهر ث قال أردت آخره يقبل هذا لن اللفظ يتمله ف اللغة يتمل وإن قال:  و�غ�د;

و�ه� ت�ط�ل1ق� ب�أ�و1ل�ه�  م� ا�لس1ب�ت� و�ن�ح�  لحظوا الفرق! إذا قال أنت طالق ف هذا الشهر معناه ف الال لكن ي/�و�
إذا قال أنت طالق يوم السبت أو أنت طالق غدا تطلق بأول يوم السبت، بأول الغد، أنت طالق ف 

 وليس ف الال ف أوله ت�ط�ل1ق� ب�أ�و1ل�ه� شهر رمضان فمت تطلق ف آخر رمضان أم ف الول؟ ف الول 

ب�ل� ر� ل�م� ي/�ق� خ� : أ�ر�د�ت� ا�ل�  إذا) نفرق بي اثني إذا قال أنت طالق ف هذا الشهر الن تطلق وإذا ف/�ل�و� ق�ال�
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قصد آخر الشهر يقبل منه هذا لكن إن قال أنت طالق ف شهر مرم معناه أول شهر مرم وإن قال 
إ�ذ�ا م�ض�ت� س�ن�ة< أردت الخر ل نقبل. آخر مسألة وإذا قال:  أي أنت طالق إذا مضت سنة، قال: و�

ر;ا ي� ا�ث/�ن�ي� ع�ش�ر� ش�ه� و�إ�ن�  شهر. قال: 12 تضي السنة بعد و�إ�ذ�ا م�ض�ت� س�ن�ة< ف�أ�ن�ت� ط�ال�ق<, ت�ط�ل1ق� ب�م�ض�
: ا�لس1ن�ة� ج1ة� يعن إذا قال إذا مضت السنة فأنت طالق فمت تطلق؟ قال:ق�ال� خ� ذ�ي ا�ل�ح� ل�  معناه  ف�ب�ان�س�

تطلق ناية السنة.

ق� ت/�ع�ل�يق� ا�لط1ل�
ه� ب�ش�ر�ط�  قال:  و� ق;ا و�ن�ح�  ل يقع أي الطلق حت يوجد الشرط, إذا ل�م� ي/�ق�ع� ح�ت1ى ي�وج�د� و�م�ن� ع�ل1ق� ط�ل�

قال النسان لزوجته إذا جاء مرم فأنت طالق فهل تطلق اليوم؟ ما تطلق حت يقع هذا الشرط, قال: 
فهل نقبل أو ل نقبل؟ فلو ل يلفظ به أي بالشرط, كيف ل يلفظ به؟ ما قال ف/�ل�و� ل�م� ي/�ل�ف�ظ� ب�ه� و�اد1ع�اه� 

إذا جاء مرم فأنت طالق, بل قال أنت طالق وسكت, ونوى ف قلبه إذا جاء مرم, فهل نقبل من هذا 
ح� حكما؟ ل نقبل هذا الكلم عند القاضي, قال:  م;ا و�ل� ي�ص� ب�ل� ح�ك� ما هو الذي ل يصح؟ تعليقل�م� ي/�ق�

 و�ي/�ق�ط�ع�ه� ف�ص�ل<  كأن قال إن قمت فأنت طالق,إ�ل1 م�ن� ز�و�ج� ب�ص�ر�يح� و�ك�ن�اي�ة� م�ع� ق�ص�د�الطلق, قال: 
م< م�ن�ت�ظ�م<, ك�أ�ن�ت� ط�ال�ق< ي�ا ز�ان�ي�ة� إ�ن� ق�م�ت� , ل� ك�ل� ب�يح� و�س�ك�وت�  الن ف مسألة تعليق الطلق قلنا إذاب�ت�س�

علق الطلق على أمر فهل يقع الطلق قبل وقوع هذا الشرط؟ ل يقع إل معه, لكن أيضا هذا الشرط 
يشبه الستثناء أي مثل ما لو قال إنسان أنت طالق ثلث طلقات إل طلقة فهذا استثناء ولو قال أنت 
طالق إذا جاء مرم فهذا يشبه الستثناء لنه رفع الطلق عن هذه اللحظة, وأجله إل فتة قادمة فيقول 
الصنف أنه لبد أن يكون هذا الشرط وهذا لطلق صريح أو إذا عب بكناية أن ينوي هذه الكناية 
فينوي با التعليق ولبد أن يكون هذا التعليق متصل بالكلم, مثل لو قال لزوجته أنت طالق ث سكت 
قليل ث قال إذا جاء مرم فهل يقبل هذا التعليق؟ل يقبل, لبد أن يكون كلم متصل لنه عندما قال 
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أنت طالق وقعت الطلقة, ث بعد مدة أراد أن يقول يأت بالشرط فيقول إذا جاء مرم أو إذا انتهت 
ب�يح�  و�ي/�ق�ط�ع�ه�السنة فكأنه يريد أن يرفع طلقة وقعت فل ترتفع هذه الطلقة الواقعة, ولذا قال:  ف�ص�ل< ب�ت�س�

 يعن قال (أنت طالق ث قال سبحان ال سبحان ال ..إذا انتهت السنة), فل نقبلها لنه و�س�ك�وت�
م< م�ن�ت�ظ�م< فصل بي الشرط وبي الطلق, وكذلك لو سكت مدة ث ذكر الشرط فل يقبل, يقول:  ل� ك�ل�

لكن لو فصل بي الشرط وبي الطلق بكلم منتظم يعن كلم ف الوضوع وليس بكلم أجنب كما لو 
احذف كلمة يا زانية فكيف تصبح؟ أنت طالق إن قمت, فهل هذاك�أ�ن�ت� ط�ال�ق< ي�ا ز�ان�ي�ة� إ�ن� ق�م�ت� قال: 

الشرط مقبول أم ل ؟ مقبول لن الكلم منتظم, لكم لو قال أنت طالق ..ث أخذ  يستغفر ال ..ث 
قال إن قمت! فل يقبل لنه ل دخل لذا الستغفار بذا الكلم.

  وما دام أن الطلق بالتعليق مقبول بشروطه وله أحكامه فلبد من معرفة الدوات الت تستعمل ف 
" و "م�ت�ى" و"إ�ذ�ا"الشرط فقال:  و� "إ�ن�  هذه بعض أدوات الشرط كأن يقول أنت و�أ�د�و�ات� الش1ر�ط� ن�ح�

طالق إن قمت, ومت قمت, وإذا قمت. ويكن أن نقدم الشرط ونؤخر الطلق إن قمت , مت قمت ,
: ف/�ت�ح�ق�ق�ي أ�و� ت/�ن�ح1ىث قال بعدهاو�إ�ن� ك�ل1م�ت�ك� ف�أ�ن�ت� ط�ال�ق< إذا قمت فأنت طالق, وسيذكر الن صورة: 

و�ه� ت�ط�ل1ق�  رجل قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق فتنحي فهل فتنحي هذه كلم أم ل؟ إذا) وقع و�ن�ح�
الشرط أم ل؟ وقع الشرط فتطلق, وكذا فتحققي, فتأكدي,وهكذا فنقول وقع الطلق.

م� ف�أ�ن�ت� ط�ال�ق<   مسألة أخرى: قال:  أ�ت�ك� ب�ال�ك�ل� :لو قال فتنحي فقد بدأها بالكلم قال: و�إ�ن� ب�د� ف/�ق�ال�ت�
rر�ك� ب�ه� ف/�ع�ب�د�ي ح�أ�ت  فما الذي حدث ف يينه؟ هي الت بدأت بالكلم, فلم يقع الطلق لنه قالإ�ن� ب�د�

إن بدأتك وهي الت بدأت بالكلم, والقصود أي ف هذا اللس وهي الت بدأته بالكلم فل تطلق, 
الكن كلمها الن قال وإن بدأتك به فعبدي حر, قال:  ين/�ه� ق�ى ي�م� ين�ه� و�ت/�ب/�  يينه انلت أما ان�ح�ل1ت� ي�م�

هي فإن كلمها هو انلت يينها أيضا وإن ل يكلمها وكلمته هي أصبح العبد حرا. وانتبه لن أكثر باب
الطلق مسائل وصور لكن هذه الصور هي بثابة قواعد يفهم منها أحكام الطلق.

و�ه� ف�أ�ن�ت� ط�ال�ق<, ث�م1 أ�ذ�ن� ل�ه�ا ف�خ�ر�ج�ت�  قال:    فهل تطلق أم ل؟ ما تطلق,و�إ�ن� خ�ر�ج�ت� ب�غ�ي�ر� إ�ذ�ن�ي و�ن�ح�
 فهل تطلق أم ل؟ تطلق, لنه قال إن خرجت بغي إذن فأنت طالق,أي خروج ث�م1 خ�ر�ج�ت� ب�غ�ي�ر� إ�ذ�ن�
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 الصورة الول: قال إن خرجت بغي أ�و� أ�ذ�ن� ل�ه�ا و�ل�م� ت/�ع�ل�م� ط�ل�ق�ت�ترجيه بغي إذن تطلقي, قال: 
إذن..فإذن لا وخرجت, ل تطلق, الصورة الثانية: خرجت بغي إذن..تطلق, الصورة الثالثة: أذن لا 
بالروج .. لكن ل تعلم فتطلق, لاذا؟ الصنف يريد أن ينبه أن الذن هو العلم وهو ل يعلمها فيقصد
ف هذا الثال إن خرجت بغي معرفت بغي إذن وعلمي أو بغي أن أعطيك الذن, فالسألة تعتمد على 
لفظ التكلم ونيته فلذلك لو قال إن خرجت بغي رضائي فأنا ل أرضى بذا الروج فأنت طالق 
فخرجت خروجا ل يرضاه فتطلق, وإن خرجت خروجا يرضاه ل تطلق,فمثل هذه السألة لو أذن لا ول 
تعلم فخرجت فهل تطلق أم ل؟ إن كان القصود بالذن هنا الرضا فل تطلق, وإن كان القصود العلم
أي ل ترجي حت آذن لك وأعلمك بالذن ف الروج فهو راض أن ترج لكن ما جاءته ول يبلغها 
فتطلق.

  إذا) السألة ليست تعبدية وإنا مبنية على اللفاظ ودللتها .

 سؤال طالب: 

  جواب الشيخ: لو قصد زمنا معينا فكل ذلك يتمل, فلو قال مثل إن خرجت بغي إذن فأنت طالق 
يريد هذا اليوم صح ذلك, يريد هذا الشهر أو يريد خروجا معينا كأن يكلمها مثل ف مسألة الروج إل 
السوق فل يتكلم عن خروجها لوالديها ..فكل ذلك معتب ما هي النية واللفاظ , ماذا يقصد أو يريد 
فنقبل كل ذلك.

  مسألة تعليق الطلق بالشيئة: هل يصح ذلك أم ل؟ 

 إذا شاءت من غي إكراه فإناعلى مشيئ�ت�ه�ا تطلق� بمشيئت�ه�ا غير مكرهة� أي الطلق وإن ع�ل1قه  قال: 
 يعن قال أنت طالق إن شاء فل وفلن فالول شاء والثان ل يشأ, فل أ�و� بمشيئة� اثنين�طالق. قال: 
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 أي بل إكراه, يعن لو قال أنت طالق لو شاء فلن , فجاء شخص فبمشيئتهما كذلكتطلق. قال: 
وإن علقهوأكره فلن على الشيئة فهل يقع الطلق؟ ل, فلبد من رضا صحيحا. والصورة الثالثة: قال: 

, فلو قال أنت طالق إذا شاء ال فمحال معرفة مشيئة ال تعالعلى مشيئة� ال تعالى تطلق� في الحال�
 لو قال أنت حر إن شاء ال فهو حر, لكن قال أنت حر وكذا عتق<وهو علقه على مال فيقع. قال: 

إن شاء فلن فيصبح حرا بشيئة فلن من غي إكراه.

ر�ج� ب/�ع�ض� ج�س�د�ه�  قال:  ه�ا, ف�أ�د�خ�ل� أ�و� أ�خ� ن/� ر�ج� م� خ�ل� د�ار;ا, أ�و� ل� ي�خ�  فهل يعتب دخلو�إ�ن� ح�ل�ف� ل� ي�د�
أو ل؟ ل يدخل فل ينث, وإن حلف ما يرج من الدار, فأخرج رجله فقط فما يعتب خرج فل يقع, 
فلو قال إن خرجت من الدار فأنت طالق ث أخرج رجله فهل تطلق أم ل ؟ ما تطلق لنه ل يرج, ولو 

ن�ث�قال لو شربت ماء هذا الكوب فأنت طالق فشرب بعضه فل تطلق لنه ما شربه كامل, قال:  ل�م� ي�ح�
 أي هذا الذي قال ل أدخل الدار أ�و� د�خ�ل� ط�اق� ا�ل�ب�اب�أي ل تطلق, ل يعتب أنه خالف يينه, قال: 

أ�و� فدخل طاق الباب أي مدخل الباب ول يدخل الدار مازال عند عتبة الباب فل يعتب أنه دخل قال: 

ن�ه� ب;ا ف�يه� م� ب;ا م�ن� غ�ز�ل�ه�ا ف/�ل�ب�س� ث/�و�  أي فيه جزء منها, وليس كامل من غزلا فإن لبس ثوبا ل� ي/�ل�ب�س� ث/�و�
ابعضه من غزلا وبعضه من غزل غيها فل يقع الطلق, ومعن منه أي من غزلا,  ر�ب� م�اء� ه�ذ� أ�و� ل� ي�ش�

ن�ث  ن�اء� ف�ش�ر�ب� ب/�ع�ض�ه� ل�م� ي�ح� ف جيع ما مضى, فهذه أربع صور.ا�ل��

ع�ل�ن1 ش�ي�ئ;ا  قال:   لو قال وال لشرب ماء هذا ل� ي/�ب/�ر� إ�ل1 ب�ف�ع�ل�ه� ك�ل�ه� أي لو حلف ليفعلن شيئا و�ل�ي/�ف�
أي قال وال لشربن م�ا ل�م� ي�ك�ن� ل�ه� ن�ي1ة< الكوب فشرب نصفه فنقول إما أن يشربه كله أو يكفÊر, قال: 

هذا الناء ونيته أي منه فيصح هذا .

ي;ا   قال:  ل�وف� ع�ل�ي�ه� ن�اس� ق� و�ع�ت�اق�"2" أ�و� ج�اه�ل; "1"و�إ�ن� ف/�ع�ل� الم�ح�  هذه قاعدة  ح�ن�ث� ف�ي ط�ل�
 السؤال: أي هذه الثلث متعلق بق ال الض؟ مهمة, هنا ثلث مسائل, طلق, وعتاق, ويي,

اليمي, والطلق والعتاق متعلق بق الدميي ولذلك تتلف الحكام بسب هذا ف مسألتي, مسألة 
النسيان ومسألة الهل, كيف؟ لو قال النسان إن خرجت إل السوق فزوجت طالق, فنسي وخرج فهل 
تطلق الزوجة أم ل؟ تطلق, لاذا؟ نقول هذا الطلق متعلق بق الدمي, ونن ل ندري هل أنت ناس أم
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ل, وقد تكون تريد أن تعتدي على حق الزوجة وهي الن قد طلقت منك فتيد أن تنعها هذا المر فل
نقبل.

  جاهل: كذلك ذهب إل مكان ل يظنه السوق فوجده السوق فهل تطلق أو ل؟ تطلق لن هذا يتعلق
بق الدمي. أو قال إن خرجت إل السوق فعبدي حر ث نسي وذهب إل السوق فماذا يدث للعبد؟ 
يصبح حرا لن هذا حق آدمي, كذا لو جهل فذهب إل مكان فوجده السوق فماذا يدث للعبد؟ 
يصبح حرا.

  اليمي: قال وال ل أذهب إل السوق فنسي فذهب فهل يكفر أم ل؟ ل يكفر, لنه ناس, أما هناك 
أوقعنا الطلق والعتاق لنا يتعلقان بقوق الدميي, وكذا لو ذهب إل مكان فوجده السوق إذا) ذهب 
إليه جاهل فل يكفر.

ق� و�ع�ت�اق�   قال:  ي;ا أ�و� ج�اه�ل; ح�ن�ث� ف�ي ط�ل� ل�وف� ع�ل�ي�ه� ن�اس� ل ف يي لنه حق ل و�إ�ن� ف/�ع�ل� الم�ح�
تعال فل كفارة.

ر� ظ�ال�م� ت�أ�و�ل< ب�ي�م�ين�ه�  قال:  ف�ع� غ�ي/�  التأويل ف اليمي أي التورية فييد بلفظه خلف الظاهر كأن و�ي/�ن/�
يقول بت البارحة تت سقف فماذا يفهم من كلمه؟ أنه ف بيت, وهو يريد أنه نام ف الصحراء يريد 
بالسقف هنا السماء, فيصح أن يطلق السماء ويريد به السقف لكن ليس هذا هو الظاهر, التبادر من 
كلمة سقف أي البناء, فهل ينفع هذا التأويل ف اللف؟ تقول له أين بت البارحة؟ فيقول وال بت 
تت سقف, هل يصح هذا؟ الصنف يقول فيه تفصيل, إذا تأول هذا التأويل ف اليمي ظالا لكي 
يظلم ويعتدي على حقوق الخرين فل يصح هذا التأويل, أما إذا كان يفعله لغي ظلم لحد فإنه 
صحيح, يقول وال لقد بت البارحة على فراش, وهو نام على التاب لكن الرض فراش ويقول هذا 
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ليفهم السامع أنه نام ف بيته وهو متأول, فإن كان هذا التأويل ف اليمي ليظلم به أحدا فإن التأويل 
باطل .

  مسألة الشك ف الطلق:

ق�  قال:  " كيف؟ أي هو شك هل طلق أم ل يطلق؟ الصل أنه ل يقع منه 1 "و�م�ن� ش�ك1 ف�ي ط�ل�
" أي شك فيما علقه عليه قال ما أدري, فأنا قلت أنت طالق لكن ل2 "أ�و� م�ا ع�ل�ق� ع�ل�ي�ه�طلق, قال: 

: أ�و� قالل�م� ي/�ل�ز�م�ه�, أدري قلت إذا خرجت إل السوق أم ل ؟ فنعتب هذا التعليق ليس بصحيح, قال: 
 وما هو اليقير�ج�ع� إ�ل�ى الي�ق�ين� شك هل طلق طلقة أو طلقتي فكم نعتب؟ طلقة واحدة قال: ف�ي ع�د�د�ه�

 فاليقي أنه ل يطلق, من شط ف التعليق ف السائل الثلثة؟ من شك ف طلق هل طلق أو ل يطلق
 أي الطلق ف الول ول التعليق ف ل�م� ي/�ل�ز�م�ه�هل علقت أو ل؟  اليقي أنه ما علق, ولذلك قال: 

 .أي ف عدد الطلق كم طلق مرتي أو مرة فيجع إل اليقي وهو القلأ�و� ف�ي ع�د�د�ه� الثانية. قال: 

ت�ه�  قال:   قال لمرأة يظنها زوجته أنت طالق قالوا تطلق الزوجة لنه قصد و�إ�ن� ق�ال� ل�م�ن� ظ�ن/1ه�ا ز�و�ج�
ت�ه�, ل� ع�ك�س�ه�ا طلق الزوجة  ما هي عكسها؟ أي إن قالا لمرأته يظنها أجنبية أ�ن�ت� ط�ال�ق< ط�ل�ق�ت� ز�و�ج�

كأن رأى امرأته فما عرفها فقال لا وهو يظنها أجنبية قال ل تطلق لنه ما قصد الطلق وإن واجهها 
بالطلق لكنه ل يرد طلقها بلف الول قالا للجنبية لكن يريد الزوجة. 

ء<   قال:  ق< أ�و� ظ�ه�ار< ل�م� ي/�ل�ز�م�ه� ش�ي� ت�ه� ك�ل�م�ة; و�ش�ك1 ه�ل� ه�ي� ط�ل� ل يدري ما هي الكلمةو�م�ن� أ�و�ق�ع� ب�ز�و�ج�
الت قالا بالمس هل طلق أم ظاهر فما الذي يلزمه؟ قال ل يلزمه شيء.

ف�ص�ل< في الرجعة

  مت تكون الزوجة رجعية؟ بعد الطلقة الول أو الثانية ف فتة العدة, بعد الول ف حق الزوجة الت 
دخل با لكن الت ل يدخل با تبي بجرد قوله لا بأنا طالق فتصي بائنا بينونة صغرى.
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" لاذا؟ لنه 1"م�ن� د�خ�ل� أ�و� خ�ل� ب�ه�ا  وقال هنا حر لنه سيأت أن العبد يتلف, و�إ�ذا ط�ل1ق� ح�رr  قال: 
إذا كانت غي مدخول با فل تصي رجعية, الكلم الن على الرجعية فلبد أن يطلق الر من دخل با 

, أو خل  ث� " أقل من ثلث, كم أقل من ثلث ؟ واحد أو اثني, ولذلك قال حر لن 2"أ�ق�ل1 م�ن� ث�ل�
ة;العبد لو طلق اثنتي تبي منه بينونة كبى. د�  يعن لو طلق العبد طلقة واحدة فالزوجة  أ�و� ع�ب�د< و�اح�

ارجعية لكن لو طلقتي فبائن بينونة كبى " أي ف كل الطلقتي لنه لو طلق بعوض3 " ل� ع�و�ض� ف�يه�م�
سيصبح الطلق بائنا بينونة صغرى, ول يصي خلعا لننا قلنا طلق ول نقل خالع أما لو خلع فما يسب
ف العدد.

  نثل الن بالعكس: لو طلق الر زوجة ل يدخل با فتصي بائنا بينونة صغرى, ولو طلقها ثلثا تصبح
بائنا بينونة كبى, ولو طلق الرأة طلقة واحدة أو طلقتي بعوض فهل تصبح رجعية؟ ل, بل تبي بينونة 

ن�ون�أي للزوج ف/�ل�ه� صغرى, فيقول لو حصل هذا   من هو ول النون؟ أي لو كان هذا الزوج و�ل�و�ل�ي{ م�ج�
عاقل فطلق زوجته طلقة واحدة فهي رجعية الن ث جن ومازلت الرأة ف العدة فيقول: وليه له أن يردها 

ت�ه�ا م�ط�ل�ق;اقال: ع�ت/�ه�ا ف�ي ع�د1 ن�ون� ر�ج� أي للرجعة و�س�ن1 ل�ه�ا  مطلقا أي رضيت أو كرهت, قال:  و�ل�و�ل�ي{ م�ج�

ه�اد<  فل يب, أما العقد فالشهادة شرط من شروط صحة العقد لكن ف الرجعة سنة لن الرجعة إ�ش�
ليست بعقد جديد وإنا هي استدامة لعقد قدي.

إذا حصل منه الوطء ولو ل يردها ويرجعها فمجرد هذا ب�و�ط�ئ�ه�ا م�ط�ل�ق;ا أي الرجعة و�ت�ح�ص�ل�   قال: 
الوطء فمعناه أنه ردها لنه هذا الوطء علمة الرجعة. إذا) الرجعية هي غي الدخول با, مطلقة أقل من 
ثلث,ليس هناك عوض ف هذا الطلق فهذه هي الرجعية فيمكن للزوج أن يردها, ول النون يردها, 
لكن مت يردها؟ ف العدة. هل تب الشهادة, بل سنة, وإرجاعها إما أن يكون باللفظ الصريح وإما أن 
يكون بوطئها, لكن ما حكم هذه الزوجة الرجعية؟
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م�  قال:  ع�ي1ة� ز�و�ج�ة< ف�ي غ�ي�ر� ق�س�  يعن هذه الرأة تعتب زوجة ف فتة العدة,إل ف القسم فإذا كان و�الر1ج�
عنده زوجات أخريات فمعناه ل يعطيها ليلة لنا ليس لا حق ف الليال لكن ف غي ذلك هي زوجة 
وإذا قلنا هي زوجة فمعناه أن لا النفقة ويكن أن يطلقها ولو مات يصل إرث بينهما لنا زوجة فإذا 
انتهت العدة ول يرجعها فماذا تصبح هذه الرأة؟ أجنبية فتبي منه بينونة صغرى, فل يصل بينهما 
توارث وإن طلقها ل يقع طلقها ولو أرادها فيحتاج إل عقد جديد.

  انتبه: نن نقول هي رجعية إل أن تنتهي فتة العدة, مت تنتهي العدة؟ بثلث حيضات إذا كانت 
تيض يقول إذا طهرت من اليضة الثالثة واغتسلت بانت منه, لكن لو انتهت من اليضة الثالثة ول 
تغتسل فهل يستطيع أن يردها أم ل ؟ يستطيع أن يردها إذا) تبي منه بالغتسال من اليضة الثالثة, قال:

ح�   ل�أي الرجعةو�ت�ص� ر� م�ن� ح�ي�ض�ة� ث�ال�ث�ة� ق/�ب�ل� غ�س�  فإن اغتسلت انقطع ذلك قالوا لن بقاء هذا  ب/�ع�د� ط�ه�
الدم هو أثر لوجود اليض الانع.

 ع�ل�ىالرجعية بعد العدة إذا أراد زوجها أن يردها فيدها بعقد جديدو�ت/�ع�ود� ب/�ع�د� ع�د1ة� ب�ع�ق�د� ج�د�يد�   قال: 
ق�ه�ا  إذا) طلقها طلقة واحدة, وف فتة العدة هي رجعية فلم يردها وانقطع الدم فيستطيع م�ا ب�ق�ي� م�ن� ط�ل�

ردها, أما إذا) اغتسلت فما يستطيع أن يردها وإنا يردها بعقد جديد فإذا تزوجها من جديد فكم طلقة 
ت�ه�ا, و�أ�م�ك�ن� ق�ب�ل� باقية؟ طلقتان, قال:  لو أن الرأة جاءت بعد شهرين وقالت و�م�ن� اد1ع�ت� ا�ن�ق�ض�اء� ع�د1

أنا حاضت ثلث حيضات وانقطع الدم عنها واغتسلت فهل نقبل هذا منها أم ل؟ نعم نقبل, لن 
هذه المر ل نعلمه إل من جهتها, وما رأيكم لو أنا جاءت بعد شهر واحد وادعت انقضاء العدة, 

ر� ب�ح�ي�ض� إ�ل1 ب�ب/�ي/�ن�ة�فهل الرأة تيض ثلث حيضات يقول:   يعن لو أنا ادعت انقضاء العدة ل� ف�ي ش�ه�
ف شهر واحد فيقول هذا نادر, يصل لكن بندرة فلذلك ل نقبل إل إذا جاءت ببينة ويستدلون لذا 

 أنه طلب البينة من ادعت هذا, لكن إن ادعت انقضاء العدة ف شهرين أو أكثر فل tبأثر علي 
نطالب بالبينة, أما أقل من شهر فل نقبل ل ببينة ول بغيها لن هذا ل يتصور.

ث;ا أ�و� ع�ب�د< اث/�ن�ت/�ي�ن�   قال:  ما الذي يصل للمرأة الن؟ تبي منه بينونة كبى فما تل لهو�إ�ن� ط�ل1ق� ح�رr ث�ل�
بعقد جديد, وإنا تل له بعقد جديد بعدما يتزوجها زوج آخر غيه, وانتبه لا يقوله الصنف لنه سيذكر
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شروط الزواج الديد فهل فقط يتزوجها زوج آخر بعن أنه يعقد عليها ويطلقها؟ ل, لبد أن يصل 
ر�ه�بينهم ما يصل بي الرجل والرأة قال:  ل1 ل�ه� ح�ت1ى ي�ط�أ�ه�ا ز�و�ج< غ�ي/� ب�ن�ك�اح� " 2 "ف�ي ق/�ب�ل�" 1 "ل�م� ت�ح�

يح� ف�ي ت/�غ�ي�يب� ح�ش�ف�ة�, و�ل�و� ل�م� " ما هو النتشار؟ أي النتصاب, قال: 4"م�ع� ا�ن�ت�ش�ار� " 3 "ص�ح� و�ي�ك�
ر;ا يعن يكفي أن يصل جاع ولو بدون إنزال ي/�ن�ز�ل� ل�غ� ع�ش�  يعن حت لو أن الزوج ما بلغ العشر أ�و� ي/�ب/�

ل� فإن هذا يبيحها للزوج الول إذا حصل هذا المر ث أعقبه الطلق فهذا يبيحها لزوجها الول, قال: 
" يعن لو حصل هذا الماع ف اليض فيقول ما تعود إل الول لن هذا الوطء ف 1"ف�ي ح�ي�ض� 

ر�ام� "2"أ�و� ن�ف�اس� اليض مرم قال:  م�  ف/�ر�ض�"3" أ�و� إ�ح� " لنه وطء مرم, إذا) لو5 " أ�و� ر�د1ة�"4" أ�و� ص�و�
أنا تزوجت وحصل بينهما هذا ف اليض أو ف النفاس أو ..فل يقبل هذا.

ء� ال�يل�

ء� ح�ر�ام<قال:    القصود به اللف, اليمي, فاليلء الراد به أن يلف الزوج على ترك وطء زوجته و�ال�يل�

مدة تزيد على أربعة أشهر, قال وال ل أقربك أربعة أشهر ويوم فهذا إيلء, ما حكمه؟ حرام, تعريف 

ء�خرج النون, و�ه�و� ح�ل�ف� ز�و�ج� ع�اق�ل� اليلء: ( ك�ن�ه� الو�ط� ء�  ي�م� ف�ات�ه� ع�ل�ى ت/�ر�ك� و�ط� ف�ة� م�ن� ص� ب�الل1ه� أ�و� ص�
ك�ن� ت�ه� ا�ل�م�م�  أي يستطيع أن يامع أما لو كان ل يستطيع لعذر فهو الن ليس مول وإنا متنع لغيه,ز�و�ج�

ا أ�و� م�ط�ل�ق;ا ه�ر�, يعن حلف أن يتكها إل يوم القيامة ف�ي ق/�ب�ل� أ�ب�د; ) فما الكم ف هذا أ�و� ف/�و�ق� أ�ر�ب/�ع�ة� أ�ش�

ر� أ�م�ر� ب�ه� الزوج؟ قال: ه�ر� م�ن� ي�م�ين�ه� ول�م� ي�ج�ام�ع� ف�يه�ا ب�ل� ع�ذ� أي أمر بالماع, من  ف�م�ت�ى م�ض�ى أ�ر�ب/�ع�ة� أ�ش�

ق� الذي يأمره؟ الاكم, قال:  ت/�ن�ع� ط�ل1ق� ع�ل�ي�ه� ح�اك�م< فإن أب قال: ف�إ�ن� أ�ب�ى أ�م�ر� ب�الط1ل� الاكم ف�إ�ن� ا�م�

ب� ب�و�ط�ئ�ه� ك�ف1ار�ة� ي�م�ين�يطلقها منه, فإذا وافق وقال سأجامعها فبماذا نلزمه؟ قال:   نلزمه بكفارة يي و�ي�ج�

لنه حلف ما يقرب الزوجة.
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ر� ك�م�و�ل�   قال:  ر�ار;ا ب�ل� ع�ذ� ء� ض� يعن لو أن رجل ما حلف لكن فعل تركها مدة ستة أشهر و�ت�ار�ك� الو�ط�

ل يقتب من هذه الرأة فما حكمه؟ نقول حكمه مثل حكم الول, ويتتب عليه أنا إذا اشتكته هي 

للقضاء يأمره الاكم بالماع فإن أب يأمره بالطلق فإن أب يطلق عليه رغما عنه.
الظ�ه�ار� و�م�ا ي/�ت/�ع�ل1ق� ب�ه�

 بدأ عليه رحة ال ف بيان حكم الظهار لقوله تعال: ﴿وإنم ليقولون و�الظ�ه�ار� م�ح�ر1م<  قال الصنف: 
ر�م� ع�ل�ي�ه� أ�و� منكرا) من القول وزورا) ﴾ ث عرف الظهار فقال: ( ا ب�م�ن� ت�ح� ت�ه� أ�و� ب/�ع�ض�ه� و�ه�و� أ�ن� ي�ش�ب�ه� ز�و�ج�

و�ه�ا ن{ و�ظ�ف�ر� و�ر�يق� و�ن�ح� ا, أ�و� ب�ر�ج�ل� م�ط�ل�ق;ا, ل� ب�ش�ع�ر� و�س� ه� ) فإما أن يشبه الزوجة كلها أو يشبه ب/�ع�ض�
الزوجة ببعض أمه  كأنت علي كأمي أو ببعضها كظهر أمي, أو يد أمي, أو برجل مطلقا) كأبيه أو بزيد 
أو عبيد أو بعضو من هذا الرجل كيد أب أو رجل أب أو كرأس أب قال ل بشعر وظفر وريق ونوها. 
والظهار هو أن يشبه الزوجة بن ترم عليه على التأبيد, سواء كانت امرأة أو رجل, لن الرجل يرم على
الرجل ول يل له, ث قال بشعر, فلو شبه الزوجة بشعر من ترم عليه على التأبيد ل يعتب ظهارا, 
فيعتبون الشعر له حكم النفصل, وليس له حكم التصل ولذلك لو شبه الزوجة بظهر أمه فهذا 
متصل , لكن لو شبهها بشعر أمه فهذا منفصل وليس متصل فليس بظهار, وكذا كسن أمي أو كظفر 
أمي أو كريق أمي ونوها يعن من النفصلت فكل هذه الشياء ل يعتبون أن فيها روح وليست عضوا 
منفصل ول شيئا يستمتع به فل يعتبونه ظهارا.

ا   قال الصنف:  ه�  هل يعتب ظهارا الزوجة هي الت قالت لزوجها أنت علي كظهر أب و�إ�ن� ق�ال�ت�ه� ل�ز�و�ج�
و�إ�ن� ق�ال�ت�ه� فل يعتب ظهار لن الظهار ل يكون إل من الزوج, فل يكون من الزوجة ولذلك قال: 

ه�ا ف/�ل�ي�س� ب�ظ�ه�ار�  ولكم هل يلزمها شيء؟ هو ليس بظهار بعن أنا ل ترم عليه لن الظهار سبق ل�ز�و�ج�
تعريفه بأن الزوج هو الذي يشبه زوجته..إل فما الذي ينبن على الظهار؟ إذا ظاهر الرجل من زوجته 
فما الكم؟ سيأت بيان الكم أن هذه الزوجة ترم عليه حت يكفر, يعن ول تطلق ول تنفصل منه 
ولكن ل يل له أن يقتب منها أى يستمتع با حت يكفر فإن كفر استمتع با ول يسب طلق, يقول
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ا ك�ف1ار�ت�ه� ب�و�ط�ئ�ه�ا م�ط�او�ع�ة; وإن قالته ليس بظهار ولكن يلزمها كفارة الظهار, قال:  ه� دليل الكفارة و�ع�ل�ي/�
قياسا) على الرجل مثل الرجل لو ظاهر فإن الكفارة تلزمه فكذلك الرأة  وهذا القياس مل نظر.

ح�    قال الصنف:  ق�ه�أي الظهار و�ي�ص�  من هو الذي يصح طلقه؟ أي الزوج الميز م�م1ن� ي�ص�ح� ط�ل�
الذي يعقل الطلق, ولذلك لا ظاهرت الرأة من زوجها ما قبلناه ول نعده ظهارا.

ر�م� ع�ل�ي�ه�م�ا    قال:  ء< و�د�و�اع�يه� ق/�ب�ل� ك�ف1ار�ت�ه�أي الزوج والزوجة و�ي�ح�  هذا الكم الذي يتتب على هذا و�ط�
و�ه�ي� ع�ت�ق� اللفظ فل يل الوطء ول مقدماته حت يكفر, كيف يكفر وما هي الكفارة؟ قال الصنف: 

" رقم لنا مرتبة فالكفارة ليست شيء واحد وإنا هي عدة أشياء فيخي بي أشياء على 1 "ر�ق/�ب�ة�
التتيب فالواجب أكثر من شيء على التتيب ومعن على التتيب أنه يب عليه الول فإن تعذر الول 

ر�ي�ن� م�ت�ت�اب�ع�ي�ن�انتقل إل الثان فإن تعذر الثان انتقل إل الثالث  ي�ام� ش�ه� د� ف�ص� ف�إ�ن� ل�م� " 2 "ف�إ�ن� ل�م� ي�ج�
ت�ط�ع�  ك�ين;اأي الصوم ي�س� ت�ين� م�س� " إذا) الكفارة عتق الرقبة فإن ل يد فينتقل إل صيام 3 "ف�إ�ط�ع�ام� س�

شهرين متتابعي فإن ل يستطع الصيام فينتقل إل الطعام ستي مسكينا. 

, كيف يكفر؟ بعتق الرقبة,  وهذا مال فيكفر الكافر يلزمه إذا ظاهر أن يكفرو�ي�ك�ف�ر� ك�اف�ر< ب�م�ال�   قال: 
بعتق الرقبة, فإذا تعذرت الرقبة فالصل أنه ينتقل إل الصوم فهل يصح من الكافر الصوم؟ ل, فيتك 
الصوم وينتقل لا بعده وهو إطعام ستي مسكينا. ول يصوم لن الصيام ل يصح من الكافر. 

م�  قال:   فلو أن العبد هو الذي ظاهر فكيف يكفر؟ فل يكفر بعتق الرقبة لنه ل مال له, و�ع�ب�د< ب�الص1و�
بل بصيام شهرين متتابعي فإذا ل يستطع الصيام فل ينتقل إل الطعام فل يكفر بالال لنه ل مال له, 
وإنا يكفر بالصوم وهذا معن قوله وعبد بالصوم.
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 يعن و�ش�ر�ط� ف�ي ر�ق/�ب�ة�  إذا أراد أن يكفر بعتق الرقبة فما هي شروط الرقبة الت تزئ ف الكفارة؟ قال: 
م< ف إجزاء  ل� لو أن رجل نذر نذرا مطلقا ل أن يعتق رقبة فما هي الرقبة التك�ف1ار�ة� و�ن�ذ�ر� ع�ت�ق� م�ط�ل�ق� إ�س�

إذا أعتقها أجزأته؟ الشرط الول السلم, إذا) عندما نقول عتق رقبة معناها نقول مؤمنة, فل يزئ أن 
ر{ ب�ال�ع�م�ل� ض�ر�ر;ا ب/�ي/�ن;ا يعتق عبدا كافرا, قال:  م�ة< م�ن� ع�ي�ب� م�ض� فل يكون هذا العبد مريض ل و�س�ل�

يستطيع العمل أو فيه عيب كأن يكون فاقدا لبعض العضاء فل يستطيع العمل فهذا الفقد يضر 
بالعمل ضررا بينا, ويذكرون بالتفصيل بعض العيوب الت تضر بالعمل. إذا) الشروط لبد أن يكون 
مسلما وسليما من العيوب الت تضر بالعمل مثل قطع اليد أو الصابع فل يستطيع أن يعمل مع هذا. 

ز�ئ� ف�ط�ر�ة;قال:  ف�ير� إ�ل1 ب�م�ا ي�ج� ز�ئ� الت1ك�  ما الذي يزئ ف الفطرة؟ إذا انتقلنا إل ستي مسكينا و�ل� ي�ج�
فكم يعطي كل مسكي؟ يقول مثل ما يعطي ف الفطرة, فما هي الشياء الت يرجها ف الفطرة؟ هل 
قوت البلد؟ ل, الذهب ليس قوت البلد, الذهب خسة أشياء الت وردت ف النصوص ( الب والشعي 
والتمر والزبيب والقط ) هذه هي الت تزئ ف الكفارة لكن إذا كانت هذه المسة غي موجودة فينتقل
إل قوت البلد, وهذا هو الفرق بي الذهب وبي الفت به فالذي يفت به ف أيامنا هذه هو قوت البلد 
مطلقا, لكن النابلة ل يرون النتقال إل قوت البلد إل بعد تعذر هذه المسة, وعلى العموم فالقول 
بإخراج قوت البلد هو قول وجيه وقول صحيح باعتبار أن هذه المسة ليست معينة, وإنا هي الت 
وردت ف النصوص وقيل أنا هي الت كانت قوت البلد ف السابق ف تلك اليام, لكن نن الن ف 

ز�ئ� م�ن� بيان الذهب حت ل ينسب إل الذهب ما ليس منه. فهذا الذي يراه المام أحد. قال:  و�ي�ج�
ك�ين� و�م�ن� غ�ي�ر�ه� م�د1ان�  لن الصناف عندهم خسة فالب يزئ فيه مد واحد والربع الب/�ر� م�دr ل�ك�ل� م�س�

 .yأصناف الخرى ل يزئ إل مدان, باعتبار أن الب أثن وأغلى وهذا ورد عن الصحابة 

الل�ع�ان�
  ما هو اللعان؟ هو شهادات مؤكدات بأيان من الانبي ( الزوج والزوجة ) مقرونة بلعن وغضب. قال:

ق�اط� الح�د�  اللعان سببه قذف الزوج لزوجته بالزنا, فإذا و�ي�ج�وز� الل�ع�ان� ب/�ي�ن� ز�و�ج�ي�ن� ب�ال�غ�ي�ن� ع�اق�ل�ين� ل��س�
قذف الزوج زوجته بالزنا فهذا يتلف عن قذف غي الزوجي,فلو قذف رجل آخر بالزنا فما الكم؟ حد
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القذف, إذا طالب القذوف فإن حد القذف يقع على القاذف, فهل يستطيع القاذف أن يدرأ عن 
نفسه ويدفع عن نفسه حد القذف؟ الواب ل يستطيع فإذا ثبت الد يقام عليه لكن ف الزواج يتلف 
المر, فإذا رمى الزوج زوجته بالزنا فهنا أحد أمرين: إما أن يأت بالشهود الت ستذكر تفصيل ف الدود 
إن شاء ال وهي البينة الت تثبت ما يقول فعند ذلك سيقام حد الزنا على الرأة, وإما أنه ل يأت 
بالشهود فعند ذلك سيقام حد القذف على الزوج فإذا أراد أن يدفع الد عن نفسه فيمكنه ذلك فيلجأ 
إل اللعان وسيأت بيان اللعان سيشهد أربع شهادات ث خامسة وهي تشهد أربع شهادات ث خامسة, 
وينتهي ول يقام حد عليه. والسؤال: لاذا هذا التفريق؟ هذا سببه الصلحة, لن الزوجية تتلف عن 
غيها, فالزوج إذا علم من زوجته اليانة فل يستطيع أن يسكت عن ذلك وأحيانا يتعذر عليه أن يأت 
بالشهود فيكون ضررا عليه بالغا فهنا يلجأ إل اللعان حت يتخلص من هذا الضرر وينفي الولد إذا كان 
ل يعتف بذا الولد فيستطيع أن ينفيه عن نفسه لكن ف غي الزوجية, فلو أن رجل علم أن فلن أو 
فلنة كذلك, فهل يصره أن يسكت عن هذا, هل يلحقه الضرر؟ ل, ما يلحقه الضرر, لكن قد يلحقه 
ضرر متمل لكن ل يتكلم أن فلن زان وما عنده شهود لنه سيقام عليه حد القذف. لكن ل يستطيع
أن يفعل ذلك ف الزوجة, لنه الن عنده مشكلة, زوجة وأولد وهو الن ل يعتف بالزوجة ول بالولد 

ت�ه� ل�ف�ظ;افلذلك جاء حد اللعان تليصا للزوج من هذا الضرر الكبي. قال:   ل إشارة, ف�م�ن� ق�ذ�ف� ز�و�ج�
ب/�ت�ه� يقصد بذا أنه قذفها صريا وليس إشارة مثل بفهم منها أنه يقذفها, قال:  لكن لو صدقته إذا) و�ك�ذ1

ه�د� ب�الل1ه� إ�ن�ي ل�ص�اد�ق< ف�يم�ا كيف يفعل؟ قال: ف/�ل�ه� ل�ع�ان/�ه�ا هذا إقرار منها قال:  ب�أ�ن� ي/�ق�ول� أ�ر�ب/�ع;ا: أ�ش�
ا ب�ه� م�ن� الز�ن�ا  يشهد بال أن أنا صادق ول يقول هي كاذبة, ففي أيانه هو يلف على صدق ر�م�ي�ت/�ه�

ث يأت دور و�ف�ي الخ�ام�س�ة�: و�أ�ن1 ل�ع�ن�ة� الل1ه� ع�ل�ي�ه� إ�ن� ك�ان� م�ن� الك�اذ�ب�ين� نفسه, صدق كلمه, قال: 
ه�د� ب�الل1ه� إ�ن1ه� ل�ك�اذ�ب< ف�يم�ا ر�م�ان�ي ب�ه� م�ن� الز�ن�ا الزوجة فتقول:  إذا) هو يشهد بال ث�م1 ت/�ق�ول� ه�ي� أ�ر�ب/�ع;ا: أ�ش�
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إنه لصادق وهي تشهد بال إنه لكاذب وليس أنا صادقة, لن الكلم كله يدور على دعواه هو, قال: 

ا إ�ن� ك�ان� م�ن� الص1اد�ق�ين� ه�  هو ف الامسة قال لعنة ال , وهي و�ف�ي الخ�ام�س�ة� : و�أ�ن� غ�ض�ب� الل1ه� ع�ل�ي/�
ف�إ�ذ�ا ت�م1 س�ق�ط� تقول غضب ال ..فإذا حصل هذا شهد هو خس شهادات وهي خس شهادات قال: 

ة�" أي حد القذف عليه, وحد الزنا عليها, قال: 1 "الح�د� " فإذا حصل اللعان2 "و�ث/�ب�ت�ت� الف�ر�ق�ة� الم�ؤ�ب1د�
فإنه يفرق بي الرجل والرأة فراقا مؤبدا يعن ترم عليه على التأبيد, فهل هي مرم؟ ل, ليست مرم, 
فالارم من ترم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح أما هذا فسبب مرم فهي مرمة عليه لكنها 

ة� ليست من مارمه, قال:  فل يستطيع أن يتزوجها بعد ذلك ما دام وصلت المورو�ث/�ب�ت�ت� الف�ر�ق�ة� الم�ؤ�ب1د�
يه� إل هذا الد فهذه ل تعود إليه أبدا. قال:  " إذا كان هناك حل فهل هذا المل 3"و�ي/�ن�ت�ف�ي الو�ل�د� ب�ن/�ف�

ينسب إليه أم ل؟ نقول إن نفاه انتفى, وإل فيلحقه, إذا) مسألة سقوط الد هذا أمر لزم, مسألة ثبوت
الفرقة هذه أيضا لزمة, لكن مسألة نفي الولد ل, هذه مبنية على طلبه هو فإن نفى الولد عن نفسه 

ت�ه� ب�و�ل�د� ب/�ع�د� ن�ص�ف� س�ن�ة�وقال هذا ليس بولدي فينتفي عنه. قال:  م�ن�ذ� أ�م�ك�ن� " 1 "و�م�ن� أ�ت�ت� ز�و�ج�

ن�ين� ت�م�اع�ه� ب�ه�ا, أ�و� ل�د�ون� أ�ر�ب�ع� س� ر�" 2 "اج� ق�ه�  يعن لو كان التزوج ابن عشر م�ن�ذ� أ�ب�ان/�ه�ا و�ل�و� اب�ن� ع�ش� ل�ح�
ما معناه؟ الن يذكر الصنف الحوال الت يلحق البن ف النسب بالرجل, بالزوج, هناك صورتان:ن�س�ب�ه� 

تáمËاعÌهÌ بËáا, كيف؟ مثال: الرجل تزوج وعقد  âاج ËنËكâمËأ ÌذâنÌم ÅةËنËس áفâصáن ËدâعËãب ÅدËلËوáب ÌهÌت ËجâوËز âتËتËأ âنËالول: م
 , معناه أن هذا الولد مكث ستة أشهر ف بطن أمه إذا) 2/7 , وأنبت الرأة ف يوم 1/1بالرأة ف يوم 

هو من هذا الرجل, من هذا الزوج, فأقل المل ستة أشهر وأكثر المل أربع سنوات فإذا) إذا أتت بذا 
 1/1الولد بعد الستة أشهر فيلحق بالزوج, وإن أتت به قبل الستة فل يلحق به. فهب أنه تزوجها ف 

وبعد خسة أشهر أنبت, ولدت ولدا!فماذا نفهم من هذا ؟ نفهم أن هذا المل وضع قبل الزواج 
ابشهر فل ينسب إليه, قال:  ن�ين� م�ن�ذ� أ�ب�ان/�ه�  طلق الزوجة 1/1, هب أن الرجل ف يوم أ�و� ل�د�ون� أ�ر�ب�ع� س�

وفارقها, فإذا أنبت بعد ستة أشهر أو ثانية أو عشرة أو ف أربع سني إل يوم يلحق به, وإذا كان أكثر 
من ذلك فل, معناه أنه ليس له, باعتبار أن أكثر مدة المل أربعة سنوات. لكن اليوم ف قضية المل 
قد يظهر من الطب أن هناك حل وكذا فيمكن العتماد على ذلك فيما يغلب على الظن أنه صحيح. 

ر�قال:   فابن عشر سنوات صغي لكن هل هو بالغ أم ل؟ يكن بلوغه, وهو قليل, لكن و�ل�و� اب�ن� ع�ش�
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هذا أقل سن يكن أن يبلغ فيه فنلحق به نسبه. مثال: ولدت لستة أشهر أو أكثر منذ دخل با فهل 
يلحق با أم ل؟ يلحق ولو كان عمره عشر سنوات فيلحق به, لكن ابن تسع ل نلحقه لنه ل يتصور 
ف ابن تسع بلوغ. مثال: ولدت لدون أربع سنوات منذ فارقها فهل نلحق به أم ل؟ نلحق به. وابن 
عشر يلحق به , لكن ابن تسع ل نلحقه لنه ل يتصور. وابن خسة عشر يلحق به, فإذا ألقناه بابن 
عشر فهل نم على الزوج ابن عشر بالبلوغ بذا اللاق؟ الظاهر أنه إذا ألقنا به الولود إذا) هو بالغ, 

ك�م� ب�ب/�ل�وغ�ه� م�ع� ش�ك{ ف�يه� فماذا قال الصنف؟ فالصنف يالف ول يرى هذا قال:  فكيف و�ل� ي�ح�
ألقناه؟ يقول ألقناه احتياطا لفظ النسب لكن يكن أل يكون بالغا وإنا هو مرد احتياط لفظ 

 م�ن� أ�ق/�ر1 حصل بينه وبينها جاع أمة أ�و� ب�اع� حصل بينه وبينها جاع  أي أمةو�م�ن� أ�ع�ت�ق�النسب. قال: 
ق�ه�فما الكم هل يلحق به الولد أم ل؟ قال: ف/�و�ل�د�ت� ل�د�ون� ن�ص�ف� س�ن�ة�  اعتف بوطئها ب�و�ط�ئ�ه�ا  يعنل�ح�

 وبعد البيع بمسة أشهر 1/1رجل عنده أمه وكانت له فراش ث باعها ف يوم والب/�ي�ع� ب�اط�ل< نسبه, قال: 
أتت بولد فهذا الولد ولد من؟ ولد السيد الول أم ولد السيد الديد؟ الول لنه أقل من ستة أشهر. 
وإذا) هي أم ولد وأم الولد ما يوز بيعها فالبيع باطل. إذا) اكتب عندها: لنا أم ولد, فأم الولد هي الت 
تنجب لسيدها, ومعناه أنه باعها وهي حامل منه. لنا أم ولد, وأم الولد ل يوز بيعها.

ب�اب� الع�د�د�

   ما هي العدة؟ هي مدة معلومة تتبص فيها الرأة لتعلم براءة رحها. يعن إذا طلق الرجل زوجته تعتد, 
أي تلس مدة معلومة, لاذا؟ لتنظر براءة الرحم, أنه ل يوجد حل, هذه هي فائدة العدة. والعدة لا 
أحكام وهي مسألة مهمة والناس ل يستغنون عنها لنه ل يلوا النسان من طل ووفاة وغي ذلك. أول 
من هي الت تعتد؟ الزوجة, إذا فارقت الزوج ف الياة أم المات؟ الثني, أول ف حال الوفاة تعتد أم 
ل؟ تعتد مطلقا, فإن فارقها ف الياة تعتد أم ل؟ تفصيل: إن كان دخل با فتعتد, وإل فل. فعندنا 
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دخول وقبل دخول وعندنا حياة وموت فصارت أربع صور, ف الياة هناك قبل الدخول وبعد الدخول 
وف الوفاة هناك قبل الدخول وبعد الدخول. ثلث صور حكمها وجوب العدة وصورة واحدة ليس فيها 
عدة. إذا) ف حال الوفاة قبل الدخول أي مات عنها قبل أن يدخل با, وبعد الدخول هناك عدة, 
وطلقها بعد الدخول هناك عدة, وقبل الدخول ليس هناك عدة. فهذه الخية هي الت تتلف عن 

ة�سابقتها. قال:  ء� و�خ�ل�و�  ففرقة حي خرج اليت, أي هناك عدة ف فرقة ل� ع�د1ة� ف�ي ف/�ر�ق�ة� ح�ي{ ق/�ب�ل� و�ط�
اليت, قبل وبعد, فغي الدخول با ل عده لا, باختصار ل عدة لغي مدخول با ف فراق الي. وفرق 

ا لوجوب العدة و�ش�ر�ط�الي كطلق وفسخ. قال:  ل�ه� ث/� ا ي�وط�أ� م� ن/�ه� ء� ك�و�  أي إذا كانت مدخول با ل�و�ط�
بوطء بالدخول نوعان بلوة وبوطء وكل واحد منهما له شروط,الول الوطء,  فالوطء الذي يوجب 

ن�ه� ي/�ل�ح�ق� ب�ه� الو�ل�د�العدة أن تكون بنت تسع   من هو الذي يلحق به الولد؟ ابن عشرة. انتبه: لو و�ك�و�
حصل هذا الوطء وهو ابن تسع فهل نعتبه دخل با؟ ل نعتبه, لننا ف هذه الالة على يقي بعدم 

ة� م�ط�او�ع�ت�ه�وجود حل, قال:  ا" 1 "و�ل�خ�ل�و�  إذا) لو أنه اختلى با وجلس معها ف مكان خال و�ع�ل�م�ه� ب�ه�
بعد أن عقد با خل با مطاوعة وليست قهرا, وهو يعلم أن هذه هي الزوجة وكانت مطاوعة له ف هذه

كأن كان صائما أو مريضا أو مبوبا ل نتصور منه جاع, فإذا حصلت هذه اللوة و�ل�و� م�ع� م�ان�ع� اللوة 
 يعن العدة لوفاة و�ت/�ل�ز�م� ل�و�ف�اة� م�ط�ل�ق;افتعتب ف حكم الدخول به, فلو حصل طلق فإنا تعتد. قال: 

مطلقا, أي إذا مات الزوج تعتد منه مطلقا ولو غي مدخول با لن مسألة العدة ف مسألة الوفاة عامة, 
نصوص عامة لقوله تعال: ﴿ يتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ ولو يقل بغي الدخول با.. قال: 

rت  العتدات عددهن ست, من هن؟ إما أن تكون حامل فعدتا بوضع المل, وإما أن و�الم�ع�ت�د1ات� س�
تكون متوف عنها زوجها فعدتا أربعة أشهر وعشرا, وإما أن تكون تيض فعدتا ثلث حيضات, وإما 

الح�ام�ل�أن تكون ل تيض ثلثة أشهر. هؤلء أربعة, الثنان الباقيان حالت نادرة وقليلة. قال: الول: 
ت/�ه�ا م�ط�ل�ق;ا  أي من موت أو طلق, لنه عندما قلنا حامل ومتوف عنها فإذا أنا جعت الثني و�ع�د1

كانت حامل وتوف عنها زوجها فما هي عدتا؟ أو حامل طلقها زوجها فما عدتا؟ أو حامل مات 
ل� عنها زوجها فما عدتا؟ قال: أي المل كامل فإذا كان ف بطنها الثنان فلبد أن إ�ل�ى و�ض�ع� ك�ل� ح�م�

ير� ب�ه� أ�م�ة< أ�م1 و�ل�د�تضع الثني  يعن تضع من بطنها ما تبي فيه خلقة آدمي فهذا الذي تصي به  ت�ص�
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المة أم ولد فلو وضعت شيئا ل تظهر فيه خلقة آدمي فلم تضع شيئا فمعناه أنا غي حامل أو تعتد 
بشيء ثان, إذا) مت نعتب أن عدتا انتهت؟ إذا وضعت آدمي, أو ما تبي  فيه خلقة آدمي, قال: 

 طلقها الزوج وهي حامل, فهي الن تعتد من الزوج, فولدت ف مدة ل يكن أن و�ش�ر�ط� ل�ح�وق�ه� ل�لز�و�ج�
يكون هذا المل من هذا الزوج, إذا) ل تعتد بذا الوضع من هذا الزوج وإنا تعتد منه بشيء آخر, 
بالشهر أو باليض إذا كانت تيض أو غي ذلك. فلبد لذا المل الذي تعتد به أن يكون منسوب 

ن�ين�لذا الرجل. قال:  ث/�ر�ه�ا أ�ر�ب�ع� س� ع�ة<, و�أ�ك� ا ت�س� ه�ر�, و�غ�ال�ب/�ه� ت�ة� أ�ش�  مثال: الرجل دخل با فو�أ�ق�ل� م�د1ت�ه� س�
, وجدت نفسها حامل فعدتا بوضع المل, فبعد شهرين آخرين 30/2 وطلقها بعد شهرين, ف 1/1

أي أربعة أشهر من الدخول با,ل تنتهي عدتا بعد لن هذا المل الذي نزل ليس للزوج فل يعتب هذا 
إناء عدة من الزوج. ونن نتكلم عما إذا نزل جنينا كامل وليس سقط ابن ثلثة أو أربعة أشهر, فنقطع

م;ا أن هذا ليس منه أما إذا كان يتمل أنه منه فينسب إليه. قال:  و�ي/�ب�اح� إ�ل�ق�اء� ن�ط�ف�ة� ق/�ب�ل� أ�ر�ب�ع�ين� ي/�و�
النطفة هي أول الراحل, ما ظهرت فيها اللقة فيقول يكن أن يلقي هذه النطفة قبل ب�د�و�اء� م�ب�اح� 

الربعي لنه بعد الربعي ستبدأ ف طور التخليق, يقول بدواء مباح أي ليس بدواء مرم, فلو حصل 
المل فيمكن أن يكون ف مدة الربعي فيمكن أن يسقط بدواء مباح, ول يكون الدواء مرم. أما بعد 

ل�الربعي فل يوز ذلك. قال:  ه�ا ب�ل� ح�م� ف/�ت/�ع�ت�د� ح�ر1ة< أ�ر�ب/�ع�ة�  كم عدتا؟ قال: الث1ان�ي�ة�: الم�ت/�و�ف1ى ع�ن/�
ر� ل�ي�ال� ب�ع�ش�ر�ة� أ�ي1ام� ه�ر� و�ع�ش� ف�ه�ا  والمة أ�ش� س�اب�أي شهرين وخسة أيام قال و�أ�م�ة< ن�ص�  أي و�م�ب/�ع1ض�ة< ب�ال�ح�

ت�ه� الت نصفها حر ونصفها أمة تعتد ثلثة أشهر وثانية أيام بلياليها قال:  و�ت/�ع�ت�د� م�ن� أ�ب�ان/�ه�ا ف�ي م�ر�ض� م�و�
ق�  إ�ل1 ع�د1ة� ط�ل� , و� ق� إ�ن� و�ر�ث�ت� يقول من أبانا ف مرض موته, الرأة إذا ال�ط�و�ل� م�ن� ع�د1ة� و�ف�اة� أ�و� ط�ل�

طلقها الرجل ف مرض الوت, ف هذه الالة هو يكون متهما ف حرمانا من الرث, فهل نضي هذا 
الطلق أم ل نضي هذا الطلق؟ يكن أن نضي هذا الطلق لكن ل نبن آثاره, ما هي آثاره؟ ننعها 
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من الياث أم ل؟ ل ننعها من الياث, فبناء على هذا من طلقت بذه الطريقة تعتد من أبانا ف مرض 
موته فهل تعتد عدة وفاة أم عدة طلق؟ ولحظ أنه طلقها لكن ف مرض الوت, هو متهم ف هذا 
الطلق ولذلك يقول سنورثها منه فإن ورثناها منه فتعتد الطول من عدة الطلق أو عدة الوفاة, فما 
هي الطول ؟ ال أعلم, فعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا, أما عدة الطلق فتختلف فقد تكون بوضع 
المل وقد تكون ليست حامل فباليضات وقد تكون ل تيض فبالشهر لكن هب أنه طلقها ف هذا 
الال الذي هو مرض الوت ث تزوجت فهل ترث منه؟ ل ترث, فإن كانت ل ترث إذا) نعتبها مطلقة, 
أو أنا مثل ف مرحلة الوفاة هي الت طلبت الطلق ونن ل نتصور هذا فهند ذلك عدة طلق, لنا ما

ث�ترث منه ف هذه الالة. قال:  ي�اة� , ف/�ت/�ع�ت�د� ح�ر1ة< و�م�ب/�ع1ض�ة< ب�ث�ل� الث1ال�ث�ة�: ذ�ات� الح�ي�ض� الم�ف�ار�ق�ة� ف�ي الح�
 الرة ثلث حيضات والمة نصفها فكم النصف؟ حيضة ونصف فل يكنح�ي�ض�ات� , و�أ�م�ة< ب�ح�ي�ض�ت/�ي�ن�

أن تتنصف اليضة فبالتال نبها فتكون حيضتان, إذا) ذات اليض تعتد بثلث حيضات, إن كانت 
غ�ر� أ�و� إ�ي�اس� حرة. قال:  ض� ل�ص� ي�اة�, و�ل�م� ت�ح� إما أنا صغية أو أنا يائسة الر1اب�ع�ة�: الم�ف�ار�ق�ة� ف�ي الح�

ر�ي�ن� فبلغت سن اليأس أي المسي وتاوزته فكم تعتد؟ ه�ر� , و�أ�م�ة< ب�ش�ه� ث�ة� أ�ش� لاذا  ف/�ت/�ع�ت�د� ح�ر1ة< ب�ث�ل�
بشهرين؟ لاذا ل نقول بشهر ونصف؟ فالشهر ونصف يكن أن يتنصف فيقولون نقيسها على اليض, 

س�اب�ولو قيل بشهر ونصف لكان وجيها ا و�ل�م� ت/�ع�ل�م�. قال:  و�م�ب/�ع1ض�ة< ب�ال�ح� الخ�ام�س�ة�: م�ن� ار�ت/�ف�ع� ح�ي�ض�ه�
ل� فكيف تعتد؟ هي الن ل تيض لكم كانت تيض, والن ارتفع اليض, قال: م�ا ر�ف/�ع�ه�  ف/�ت/�ع�ت�د� ل�ل�ح�م�

ت�ه� ث�م1 ت/�ع�ت�د� ك�آي�س�ة�  أي باختصار تعتد سنة كاملة, هذه الت ارتفع حيضها ول تدري ما السببغ�ال�ب� م�د1
فهذه تعتد سنة كاملة, لاذا؟ تعتد للحمل تسعة أشهر وهذا غالب اليض ث تعتد كآيسة وعدتا ثلثة 

 كانت تعرف السبب كأن كان بسبب مرض أو و�إ�ن� ع�ل�م�ت� م�ا ر�ف/�ع�ه�أشهر فيكون الموع سنة كاملة 
يعن تلس ف العدة إل أن ف�ل� ت/�ز�ال� ح�ت1ى ي/�ع�ود� ف/�ت/�ع�ت�د1 ب�ه� بسبب رضاع فماذا تفعل, كم تعتد؟ قال: 

ايرجع إليها اليض  ت/�ه� ير� آي�س�ة; ف/�ت/�ع�ت�د1 ع�د1  إذا) هذه الت تعلم ما رفعه تبقى فإما أن يعود لا أ�و� ت�ص�
اليض فتعتد باليض أو تبلغ سن المسي, ولو جاءها هذا الكلم ف الثلثي فتجلس إل المسي. 
وعنه: تعتد سنة أي مثل الت قبلها, إذا) من ارتفع حيضها وتعلم السبب أو ما تعلم السبب فكم تعتد؟ 

ض� سنة كاملة, وهذا هو القول الثان. قال:  أ�ة�ثلثة أشهر و�ع�د1ة� ب�ال�غ�ة� ل�م� ت�ح� ت�ح�اض�ة� م�ب�ت�د�  يعن ما و�م�س�
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عندها عادة, لكن عندها استحاضة وما عندها حيض واستحاضتها ل نعرف كم؟ فكم تعتد؟ ثلثة 
ي�ة� ك�آي�س�ة�أشهر,   مستحاضة ناسية فما تعرف كم حيضها, يقول كآيسة أي ثلثة أشهر.أ�و� ن�اس�

 الس1اد�س�ة�:   العتدة السادسة والخية: امرأة الفقود امرأة زوجها خرج ول تعلم حياته أو موته، قال:
ك�  ب/�ر�ه� ل�غ�ي�ب�ة� ظ�اه�ر�ه�ا اله�ل� ن�ين� إ�ن� ان/�ق�ط�ع� خ� ق�ود� ت/�ت/�ر�ب1ص� و�ل�و� أ�م�ة; أ�ر�ب�ع� س� الفقود أحد أمرين إماام�ر�أ�ة� الم�ف�

أن يكون يغلب على غيابه اللك أو يغلب على غيابه السلمة كأن يكون خرج ث حصل حادث ف 
طائرة أو باخرة ول يظهر فيغلب على الظن أنه تلف أو يكون بلف ذلك كأن يكون ف مكان آمن أو
انقطعت أخباره فيظهر أنه ل يوجد موت ول هلك إل أنه هو الذي انقطع عن الخبار فيفرق بي 

ن�ين� الثني. قال الصنف:  " من هي الت تتبص أربع سني؟ هي الت انقطع1"ت/�ت/�ر�ب1ص� و�ل�و� أ�م�ة; أ�ر�ب�ع� س�
ع�ين�عنها زوجها بسبب ظاهره اللك  أي م�ن�ذ� و�ل�د�  أي تنتظر حت يبلغ سنه هو تسعي سنة سنة و�ت�س�

م�ة� أي الغيبة إ�ن� ك�ان� ظ�اه�ر�ه�ا الزوج فإن كان ظاهر الغيبة السلمة والزوج عمره ثاني فتنتظر عشر  ا�لس1ل�
 معناه أن الول ستنتظر أربع سنوات ث  ث�م1 ت/�ع�ت�د� ل�ل�و�ف�اة�سني, وإن كان عمره عشرين فتنتظر سبعي

تعتد للوفاة والثانية ستجلس حت يبلغ الزوج تسعي سنة ث تعتد للوفاة هذا اجتهاد من بعض الصحابة 
و�إ�ن� ط�ل�ق� لكن هذا المر مرده إل القضاء فإن حكم القاضي بلف هذا فله ذلك. قال الصنف: 

اء� الع�د1ة� م�ن� الف�ر�ق�ة� , ف�اب�ت�د�  إذا غاب هذا الغائب سنتي ث علمنا أنه طلق من سنتي, غ�ائ�ب< أ�و� م�ات�
فماذا تفعل الرأة الن هل تعتد اليوم أم ..؟ انتهت عدتا لن عدتا تبدأ من الفراق, هب أنه غاب منذ
ثلث سنوات واكتشفنا أنه مات منذ سنتي فعدتا انتهت لن عدتا بدأت بعد الوفاة من سنة وثانية 
أشهر تقريبا فيقول أنه إن طلق أو مات فابتداء العدة من الفراق وليس من العلم, هب أنا ما علمت 

و�ع�د1ة� بالوت إل بعد سنتي أو ثلثة فهل تبدأ العدة اليوم؟ بل انتهت عدتا منذ زمن. قال الصنف: 
ر�أ� ب�ح�ي�ض�ة� ت�ب/� ر� م�ز�و1ج�ة� ف/�ت�س� ه�ة� أ�و� ز�ن;ا ك�م�ط�ل�ق�ة� إ�ل1 أ�م�ة; غ�ي/�  بشبهة كأن حصل خطأ فظنها م�ن� و�ط�ئ�ت� ب�ش�ب/�
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زوجته أو زنا با فتعتد حت يبأ الرحم  فتعتد كالطلقة وعدة الطلقة إما بوضع المل أو ثلث حيضات 
ر�أ� ب�ح�ي�ض�ة�أو ثلثة أشهر يقول  ت�ب/� ر� م�ز�و1ج�ة� ف/�ت�س�  واحدة, لو حصل هذا مع المة وليس بزواج إ�ل1 أ�م�ة; غ�ي/�

فهذه تستبأ بيضة واحدة, يعن لو حصل وطء الشبهة أو وطء الزنا مع أمة فكم تستبأ؟ بيضة 
واحدة, لن استباء المة يكون بيضة واحدة, لن الستباء من الوطء الباح يكون بيضة واحدة فغي

د� أ�ت�م1ت� ع�د1ة� الباح كذلك بيضة واحدة. قال:  ه�ة�, أ�و� ز�ن;ا, أ�و� ن�ك�اح� ف�اس� و�إ�ن� و�ط�ئ�ت� م�ع�ت�د1ة< ب�ش�ب/�
كيف وطئت معتدة بشبهة؟ العتدة كأن مات عن امرأة زوجها فكم تعتد؟ أربعة أشهر وعشرا, ال�و1ل� 

وبعد مضي شهر واحد وطئت بشبهة أو بزنا أو نكحت نكاحا فاسدا, الن هي كم أنت من العدة؟ 
شهر, كم يبقى لا؟ ثلثة أشهر وعشرة أيام, فتزوجت! هذا نكاح فاسد أو حصل شبهة ومكثت عند 
الزوج الثان شهر ث علمت أن هذا فاسد فماذا تفعل؟ الن تداخل عدتان قال الصنف ف مثل هذا 

ا ع�ن�د� ث�ان�أتت عدة الول أي ثلثة أشهر وعشرة. قال: ا م�ق�ام�ه� ه� ن/� ت�س�ب� م�  يعن إذا فارقها بعد  و�ل� ي�ح�
شهر, فهي اعتدت من الول بشهر , ومكثت عند الثان شهر, إذا باق على عدتا ثلثة أشهر وعشرة 

 أي تلس ثلثة أشهر وعشرة ث تعتد ثم اع�ت�د1ت� ل�ث�ان�ول يتسب من العدة مقامها عند الثان. قال: 
من هذا الثان, وهذا الثان كم تعتد منه؟ بسب: فإن كان هناك حيض فبحيض أو ل فبأشهر أو حل 
فبوضع المل. 

ث�  الحداد: قال:  ر� ز�و�ج� ف/�و�ق� ث�ل� اد< ع�ل�ى م�ي�ت� غ�ي/� د� ر�م� إ�ح�  إل الزوج فتحد عليه أربعة أشهر و�ي�ح�
, و�ي/�ب�اح� ل�ب�ائ�ن� وعشرة , قال:  ب� ع�ل�ى ز�و�ج�ة� م�ي�ت� إذا) الصنف الن ذكر كم حكم؟ ثلثة, الول و�ي�ج�

يرم: الحداد على غي الزوج فوق الثلث, والثان: يب على الزوج مدة العدة, والثالث: يباح لبائن 
وهي الت بانت ف الياة فطلقها ول يت عنها, فهذا يباح ولغي الزوج كم تد عليه؟ ثلثة أيام.

ا  تعريف الحداد: قال: ( ه� م�اع�ه�ا و�ي/�ر�غ�ب� ف�ي الن1ظ�ر� إ�ل�ي/� ع�و إ�ل�ى ج� ) و�ه�و� ت/�ر�ك� ز�ين�ة� و�ط�يب� و�ك�ل� م�ا ي�د�
هذه مسائل عرفية, فالعرف يتحكم فيها  فكل ما يعتب زينة وكل ما يعل الرغبة فيها ينهى عنه. قال: 

ك�ن� و�ج�ب�ت� ف�يه� ر�م� -ب�ل� ح�اج�ة�- ت�ح�و�ل�ه�ا م�ن� م�س�  أي العدة, فيحرم أن تنتقل من مسكن كان الزوجو�ي�ح�
يسكنه سواء كان ملكا أو مؤجرا أو معارا حت تنتهي العدة لكن هل ترج أم ل ؟ نقول يرم بل حاجة,

                                 يييشرح  أخصر المختصرات
 يييييي يي ييييي يي ييي ييييي



شرح  أخصر المختصرات

لكن لو وجدت حاجة للخروج من هذا السكن فيجوز ذلك, كأن امرأة مثل تسكن ف بلد بعيدة ليس 
عندها أحد فقد تتاج إل أن ترجع إل أهلها فتتك بيت الزوجية لكن ف عدم وجود الاجة يرم عليها 

ا ن/�ه�ار;ا أن تتك بيت زوجها الت مات عنها فيه. قال:  ت�ه� إذا) هذه العتدة الن ترج و�ل�ه�ا الخ�ر�وج� ل�ح�اج�
أو ل ترج؟ يقول ترج للحاجة لكن ف النهار, لكن ل ترج للعبث ف النهار, أما الليل ل ترج إل 
للضرورة,  وهذا سؤال يتكرر, كثي من النساء يوت عنها الزوج وتتاج أن ترج للحاجة كأن تتاج إل 
الروج إل طبيبة أو عندها معاملة مثل كأن لبد أن تذهب إل الكمة للتوقيع على أوراق إرث مثل 
فهذه حاجة فإذا احتاجت لذلك فلتخرج لكن ف الليل ل ترج إل للضرورة لنه مظنة الفساد. قال: 

ل�ه�ا م�ن� أ�ي� ش�خ�ص� ك�ان�  ث/� اشتى أمة جديدة من أي شخص أي من رجل أو و�م�ن� م�ل�ك� أ�م�ة; يوطأ م�
ء< و�م�ق�د�م�ات�ه�امرأة فسواء كان البائع رجل أو امرأة، قال:  ر�اء� ح�ام�ل� ب�و�ض�ع� ح�ر�م� ع�ل�ي�ه� و�ط� ت�ب/� و�م�ن�  قبل اس�

ر� يض� ب�ح�ي�ض�ة�, و�آي�س�ة� و�ص�غ�ير�ة� ب�ش�ه�  رجل اشتى أمة من امرأة فهل له أن يقتب من هذه المة؟ ل ت�ح�
حت يستبأها, فإن كانت حامل فبوضع المل وإن كانت تيض فبحيضة وإل فبشهر واحد, وقوله من 
أي شخص كان معناه ل يقول أن هذه كانت عند امرأة فيقول يب الستباء احتياطا.

الر1ض�اع�
  تعريف الرضاع: (مص من دون الولي لبنا ثاب عن حل أو شربه) أي هذا اللب ظهر وخرج من 

يع� و�ف/�ر�ع�ه� و�إ�ن� ن/�ز�ل� ف/�ق�ط�حل. قال:  ر�م� م�ن� الن1س�ب� ع�ل�ى ر�ض� ر�م� م�ن� الر1ض�اع� م�ا ي�ح�  فل يرم على و�ي�ح�
حواش الرضيع ول آباء الرضيع, مثال: رضع زيد من فلنة, فيصبح زيد هذا مرم لفلنة, أما أخو زيد 
ليس من الفرع, بل نقول زيد وفرعه كأبنائه وبناته بالنسبة للب أي لزوج هذه الرأة, وكذا أبو زيد ل 

و�ل� ح�ر�م�ة� إ�ل1 ب�خ�م�س� ر�ض�ع�ات�يدخل, أما أبناء زيد فيدخلون وفروع أبناء البناء كذلك يدخلون. قال: 
ل�ي�ن�" لبد من خس رضعات فلو أربع ل ترم, 1"  فلو رضع بعد السنتي ل ترم وكذا لو رضعف�ي الح�و�
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 أي تثبت الرمة و�ت/�ث�ب�ت� ب�س�ع�وط�ثلث رضعات دون السنتي واثنتان بعد السنتي فل ترم, قال: 
 وهو عن و�و�ج�ور�بسعوط وهو أن يدخل اللب عن طريق النف إذا حصل خس مرات ف الولي, قال: 

ه�ة� لو رضع من ميتة فتثبت الرمة و�ل�ب�ن� م�ي�ت�ة�طريق الفم فتثبت الرمة,   لو هذا اللب جاء و�م�و�ط�وء�ة� ب�ش�ب/�
 أي ملوط بغيه فلو شرب اللب وهذا اللب ملوط بشيء آخر و�م�ش�وب�من وطء شبهة تثبت الرمة 

ت�ه� قال:  فتثبت الرمة بشرط أل يكون الخلوط معه غلب عليه. ر�م� ع�ل�ي�ه� ب/�ن�ت/�ه�ا ك�أ�م�ه� و�ج�د1 و�ك�ل� ام�ر�أ�ة� ت�ح�
ه�ا ع�ل�ي�ه� ل�ة; ح�ر1م�ت/�  إذا أرضعت هذه الم طفلة فماذا تصبح؟ أخت لك, الدة إذاو�ر�ب�يب�ت�ه� إ�ذ�ا أ�ر�ض�ع�ت� ط�ف�

أرضعت طفلة فتكون خالة أو عمة, الربيبة وهي بنت الزوجة إذا أرضعت طفلة فتكون بنت زوجة لك 
يه� و�أ�ب�يه� و�ر�ب�يب�ه� إ�ذ�ا أ�ر�ض�ع�ت� ام�ر�أ�ت�ه� من الرضاع, وكذلك الرجل فقال:  ر�م� ع�ل�ي�ه� ب�ن�ت�ه� ك�أ�خ� و�ك�ل� ر�ج�ل� ت�ح�

ل�ة; ح�ر�م�ت/�ه�ا ع�ل�ي�ه�  أخوك: إذا أرضعت زوجة أخيك طفلة فماذا تكون هذه الطفلة بالنسبة لك؟ ب�ل�ب�ن�ه� ط�ف�
بنت الخ من الرضاع, وكذا الب, فإذا أرضعت زوج الب طفلة فماذا ستكون هذه الطفلة؟ أخت, 
وكذلك البن إذا أرضعت زوجته طفلة فماذا تكون هذه الطفلة بالنسبة لك؟ بنت ابنك من الرضاع. 

ت�ه� م�ن� الر1ض�اع� ب�ط�ل� ن�ك�اح�ه�قال:  ت�ه� أ�خ� : إ�ن1 ز�و�ج�  إذا أقر الرجل أن هذه الزوجة أخته من الرضاعو�م�ن� ق�ال�
ر� ق/�ب�ل� إذا) هو أقر على نفسه ببطلن النكاح, فماذا نفعل بالرأة هل نعطيها الهر أم ل؟ قال:  و�ل� م�ه�

 فإذا ما دخل با وقال هذه أخته من الرضاع وقالت صدق إذا) أقرت أنا أخته فل د�خ�ول� إ�ن� ص�د1ق/�ت�ه�
تستحق الهر, ول يصل الدخول, وهذه الصورة الول, وإن كذبته فتستحق قبل الدخول نصف الهر 

ب/�ت�ه� فقال:  ب� ن�ص�ف�ه� إ�ن� ك�ذ1 لاذا؟ لن كونه هو يدعي أنا أخته فيحرمها عليه, لكن ل يسقط حقهاو�ي�ج�
 يعن ويب كل الهر بعد الدخول مطلقا, ثلث و�ك�ل�ه� ب/�ع�د� د�خ�ول� م�ط�ل�ق;امن الال بدعواه هو. قال: 

صور إن صدقته أنه أخوها ول يدخل با فل مهر لا وإن كذبته وليس هناك دخول فلها نصف الهر, 
 لن الهر و�ك�ل�ه� ب/�ع�د� د�خ�ول� م�ط�ل�ق;اوإن كذبته ودخل با فعليه الهر, وإن صدقته وقد دخل فعليه الهر 

االن با استحل منها. قال:  ت�ه� ح�ك�م; ب/�ه�ا ف�ه�ي� ز�و�ج�  أي قالت أنت أخي من و�إ�ن� ق�ال�ت� ه�ي� ذ�ل�ك� و�ك�ذ1
الرضاع, فزوجته حكما أما عند ال فال أعلم فقد تكون ليست زوجة وتكون أختا لكن ل نقبل 
دعواها, لن بذا فكل امرأة ل تريد زوجها فتقول هذا أخي من الرضاع فينفسخ, لكن لاذا قبلنا كلم 
الزوج؟ لن الزوج هو صاحب العقد فل يتاج أن يكذب ويقول أنت أخت من الرضاع بل يطلق مباشرة
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وينهي العقد. فإذا قالت هذا أخي من الرضاع فل نقبل ذلك إل إذا أقر الزوج فعند ذلك يثبت بإقراره 
 شك هل رضع فلن منو�م�ن� ش�ك1 ف�ي ر�ض�اع� أ�و� ع�د�د�ه� ب/�ن�ى ع�ل�ى الي�ق�ين�هو وليس بدعواها هي. قال: 

فلنة أو ل؟ فعنده شك فهل تصبح فلنة أمه؟ الواب إذا كان هناك شك فل نلتفت إليه, كذا شك 
ف عدد الرضعات هل رضع خس رضعات أو أربع فنبن على اليقي يعن أربع, وليست هي أم له. وإذا 

ي1ة�شهد بالرضاع مرضعة فهل نقبل شهادتا أم ل؟ يقول:  ع�ة� م�ر�ض� ب�ار� م�ر�ض�  يعن إذا كانت و�ي/�ث�ب�ت� ب�إ�خ�
ل� م�ط�ل�ق;اهذه الرأة موثوقة مرضية فنقبل خبها إذا) يثبت هذا الكم   سواء رجل أو امرأة و�ب�ش�ه�اد�ة� ع�د�

فإذا شهد بذلك رجل عدل أو امرأة عدل فإننا نقبل ذلك ونثبت التحري بالرضاع.

ب�اب ا�لن/1ف�ق�ات�

  تعريف النفقات: (كفاية من يونه طعاما وكسوة وسكنا ونو ذلك) أي يكفي من يعوله, فلو أعطاه 
طعاما ل يكفيه فهل قام بالنفقة؟ ل, أعطاه كسوة ل تكفيه فلم يقم بالنفقة. فهذه النفقة على من تب

ت�ه� م�ن� م�أ�ك�ول� ولن تب؟ سنعلم أن هذه النفقة تب على عدة أشخاص: قال:  و�ع�ل�ى ز�و�ج� ن/�ف�ق�ة� ز�و�ج�
ن�ى ب�ال�م�ع�ر�وف�  ة� و�س�ك� و� ر�وب� و�ك�س� أي بالعرف التعارف عليه, فالشروب والأكول واللبس والسكن و�م�ش�

يتلف من بلد إل بلد ومن زمن إل زمن فإذا) ما الذي يلزمه؟ فيجب عليه ما تعارف الناس عليه ف هذا
الكان, أين يسكن الزوجة؟ ف الكان الذي اعتاد الناس سكناه, يعن أهل اليام يسكنهم ف خيمة 

ر�ة�وأهل الشقق والبيوت السلحة يسكنها ف شقة وهكذا, فكيف نفرض لم؟ قال:   أي ف/�ي/�ف�ر�ض� ل�م�وس�
ر�غنية  از�ع� أي مع غن م�ع� م�وس�  لكن إذا ما حصل تنازع فإذا جاء لا بالطعام والشراب ورضيت ع�ن�د� ت/�ن�

فل إشكال, الشكال إذا حصل التنازع وكان هو غن موسرا وهي غنية موسرة, فما الذي يفرضه 
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ر�ين� الاكم؟ عند ذلك؟ يقول فيفرض الاكم لوسرة مع موسر  م�ن� أ�ر�ف�ع� خ�ب�ز� الب/�ل�د� و�أ�د�م�ه� ع�اد�ة� ا�ل�م�وس�
ث/�ل�ه�ا و�ي/�ن�ام� ع�ل�ي�ه�  إذا) عند التنازع سيلزم القاضي الزوج بنفقة الوسر يعن طعام غن, وملبس و�م�ا ي/�ل�ب�س� م�

و�ل�ف�ق�ير�ة� م�ع� ف�ق�ير� ك�ف�اي/�ت/�ه�ا م�ن� أ�د�ن�ى خ�ب�ز� ا�ل�ب/�ل�د� و�أ�د�م�ه� غن, وسكن غن. أما الفقية مع الفقي، قال: 
ل�س� ع�ل�ي�ه� ل�ه�ا و�ي/�ن�ام� و�ي�ج� ث/�  فإذا حصل خلف ونزاع وهم فقراء فيلزم القاضي الزوج أن ينفق و�م�ا ي/�ل�ب�س� م�

عليها نفقة فقي, وما هي نفقة الفقي تتلف من زمن إل زمن فالقاضي يقرر بسب الوضع والعرف, 
فليس الناس ف هذا البلد مثل بلد آخر, فقد يكون هناك ف بلد آخر أفقر, وقد يكون بلد أغن منه 
وهكذا بل حت النطقة نفسها فليس أهل القرى كأهل الدن وليس أهل الدن كأهل البوادي, أو الرحل 

و�ل�م�ت/�و�س�ط�ة� م�ع� مثل, فعند التنازع سيفرض القاضي ذلك, هب أنه متوسط وهي متوسطة، قال: 
ه�ا م�ا ب/�ي�ن� ذ�ل�ك� سيفرض عليهم نفقة متوسطة, م�ت/�و�س�ط� س� ر�ة� م�ع� ف�ق�ير� و�ع�ك�  لو كانت هي غنية و�م�وس�

وهو فقي فبما يلزمهم القاضي؟ هل يلزمهم بنفقة الفقي؟ إذا) يظلمها, أو نفقة الغن إذا) يظلمه, فإذا) 
يلزمه بنفقة التوسط, والعكس هو موسر مع فقية فالقاضي يلزمهم بنفقة التوسط, بي ذلك أي بي 

انفقة الغن والفقي   هل عندما نلزم الزوج بالنفقة هل نقبل أن يعطيها القيمة؟ ل ل� الق�يم�ة� إ�ل1 ب�ر�ض�اه�م�
فيلزمه أن يأت بالنفقة لن ف إعطائها القيمة قد يكون هناك مشقة ف نقبل ذلك إل برضاها 

إحضارها للطعام واللبس والذهاب إل السوق وكذا فلو انه دفع القيمة فل يلزم الزوجة أن تقبل فإن 
ارضيت فل بأس  ن�ة� ن�ظ�اف�ت�ه� ل�  أي يدخل ف النفقة مئونة النظافة من صابون وغي ذلك, قال: و�ع�ل�ي�ه� م�ؤ�

, و�ث�م�ن� ط�يب� ر�ة� ط�ب�يب�  هذه الشياء ل علقة للزوج با الدواء ول يدخل ف النفقة ول أجرة د�و�اء�, و�أ�ج�
الطبيب فل يلزم للزوج أن ينفق على الزوجة إذا مرضت وكذا ثن الطيب لن الطيب من الكماليات فل
يلزم الزوج ذلك. أما بالنسبة للطبيب والدواء فلماذا يقول الصنف ل يلزمه؟ يقولون لن هذا ليس من 
حاجاتا الضرورية وليس من الشياء العتادة وإنا هو أمر طارئ. والصحيح أن نقول أن هذا المر يرجع
إل العرف وكلم الصنف هذا الظاهر أنه مبن على عرفه لعدم وجود نص يقول بأن الزوج ل يلزم عليه 
علج الزوجة ول داءها, فمن أين أتوا به؟ من أعرافهم, لنه ف القدي ما كان هناك مستشفى ول 
ذهاب إليها كل يوم ول ..كذا وإنا كان العلج بالطب الشعب فتجد ف كل بيت أنواع من الدوية 
وعادة تكون من البهارات وكذا فإذا أصابه زكام أو شيء يأخذ منها فيبدو أن عادتم أنم كانوا ل 
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يلجئون إل الطبيب إل ف الشديد القوي أما اليوم فقد اختلف المر والطب تغي فالصواب أن نقول أنه
يرجع إل العرف, فإذا تعارف الناس أن دواء الرأة وأجرة الطبيبة على الزوج فيكون على الزوج, واكتب 
عندها : وقيل يرجع إل العرف. أما ثن الطيب فهو من الكماليات فل نب الزوج على ذلك. قال: 

ع�ي1ة� ب� ل�ر�ج�  أي تب النفقة لرجعية أي من طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتي ومازالت ف العدة و�ت�ج�
فنفقتها على الزوج لنا زوجة وقلنا حكمها حكم الزوجات إل ف شيء واحد وهو القسم, فل يب 

فلو طلقها بالثلث وهي حامل فينفق على و�ب�ائ�ن� ح�ام�ل� عليه أن يبيت عندها ليلة إذا كان عنده غيها 
من؟ على المل الذي ف بطنها ول يتأتى النفاق على المل إل من خلل النفاق عليها هي. قال: 

ا ه�  هل تب النفقة على الزوج اليت؟ ل, لنه إذا مات فستكون أمواله تركة وستث هذه ل� ل�م�ت/�و�ف1ى ع�ن/�
الزوجة فيه الربع أو الثمن بسب وجود الولد من عدمه, فنفقتها تكون من الال الذي ترثه. بعض النساء

 أي عصت و�م�ن� ح�ب�س�ت� أ�و� ن�ش�ز�ت�الت تسقط نفقتهن أو السباب الت تسقط النفقة ما هي؟ قال: 
ع<زوجها  ت�ه� م�ت1س� , أ�و� ل�ك�ف1ار�ة� , أ�و� ق�ض�اء� ر�م�ض�ان� و�و�ق/�  تصوم يوم رمضان الن وباقي أ�و� ص�ام�ت� ن/�ف�ل;

على رمضان كثي كأن تقضي رمضان مثل ف شوال فمت يب عليها أن تقضي؟ إذا اقتب رمضان 
ا ب�إ�ذ�ن�ه�, س�ق�ط�ت� أي الزوجأ�و� ح�ج1ت� ن/�ف�ل; ب�ل� إ�ذ�ن�ه�الخر, أما الن فهو سنة  ت�ه�   أ�و� س�اف/�ر�ت� ل�ح�اج�

لتقضي أشيائها هي بإذنه هو سقطت النفقة وبعض هذه السباب فيه نظر فالسألة مسألة عرف فيقول 
ة� ك�ل1 ع�ام� م�ر1ة; ف�ي أ�و1ل�ه�تسقط النفقة لنا ضيعت عليه حظه فيها. قال:  و� ا الك�س�  ف أول السنة و�ل�ه�

يعطيها كسوة هذه السنة, هذا هو الواجب لكن لو حصل بينهما رضا بيث أنه يشتي لا أكثر من 
كسوة وف الناسبات كسوة ومرد ذلك إل عرف الناس, والصنف يتكلم عن عرفه هو واليوم اختلفت 
العراف وإذا حصل خلف فالقاضي هو الذي سيحدد أعراف الناس فليس الزوج ول الزوجة. قال: 

 هب أن الزوج ل ينفق فأصبحت تنفق هي على نفسها من مالا, فهل ومتى لم ينفق تبقى في ذمته
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تطالبه بالال الت دفعته هي ؟ الواب نعم لنا تبقى ف ذمته لكن ما هي النفقة الت تبقى ف ذمته؟ 
النفقة بالعروف لكن لو أنفقت بإسراف فل يطالب با الزوج, فنفرض أن النفقة بالعروف لا ف الشهر

و�إ�ن� أ�ن/�ف�ق�ت� ألف ر ف أنفقت خسة آلف ر فهو ل يلزم إل بالنفقة العتادة أما ما زادت فل. قال: 
ه�ا و�ار�ث<  كأن سافر وغاب وترك مال فأنفقت منه ث تبي أنه م�ن� م�ال�ه� ف�ي غ�ي�ب�ت�ه� ف/�ب�ان� م�ي�ت;ا ر�ج�ع� ع�ل�ي/�

ميتا ظهر أنه مات قال رجع عليها وارث هذا الزوج ترك مال عند الزوجة وخرج, وبجرد أن خرج من 
البيت أصابه حادث ومات وهي ما تعلم ومكثت شهر تنفق فالسؤال من أي الموال الن تنفق؟ من 
مال زوجها أم من مال الورثة؟ من مال الورثة, فإذا) ما أنفقته من هذا الال يوز للورثة أن يرجعوا عليها 
ويقولون لا هات ما أنفقتيه من الال لن الزوج مات وهذا الذي ترك هو مياث وليس مال.

ا  قال:  ل�م� م�ن� ي/�ل�ز�م�ه� ت�س�ل�م�ه� ل�ت�ه� ه�ي� أي بت تسع سنوات و�م�ن� ت�س�  أ�و� و�ل�ي/�ه�ا  هي الت سلمتهأ�و� ب�ذ�
اسلمها,  السألة هي مت تب نفقة الزوجة على الزوج؟ بجرد أن يستلمها, فإذا استلمها  و�ج�ب�ت� ن/�ف�ق�ت/�ه�

غ�ر�ه� تب النفقة, فإذا عقد عليها فامتنعت هي من تسليم نفسها فل تب عليه النفقة  و�ل�و� م�ع� ص�
ب�ه� ه� وع�ن1ت�ه� و�ج�  أي ولو كان الزوج صغي, أو كان مريضا فينفق عليها, أو كان عنينا أي ليس له ف و�م�ر�ض�

النساء كذلك ينفق عليها أو مبوب أي مقطوع العضو فهذا ل يأت النساء لكن يلزمه أن ينفق عليها. 
ر� ح�ال{قال: ه�ا ق/�ب�ل� د�خ�ول� ل�ق�ب�ض� م�ه� ا الن/1ف�ق�ة�  و�ل�ه�ا م�ن�ع� ن/�ف�س�  لا أن تنع نفسها قبل الدخول إذا و�ل�ه�

كان ما دخل با أصل وما دفع الهر الال فمهرها خسة آلف أو عشرين ألف ر تستحقه الن فلم 
يدفع وماطلها فلها أن تنع نفسها, فإذا منعت نفسها ول تسلم نفسها فعلى من النفقة؟ على الزوج. 
لنا منعت نفسها بسببه هو ل بسببها هي, هو الذي امتنع عن تسليم الهر فبالتال امتنعت هي عن 

اتسليم نفسها, فتبقى النفقة على هذا الزوج الماطل. قال الصنف: ه� ر� أ�و� ب/�ع�ض� إ�ن� أ�ع�س�ر� ب�ن/�ف�ق�ة� م�ع�س�  و�
 يقول لو أن الرجل أعسر بنفقة معسر يعن ما عنده حت نفقة العسرين ونفقة العسر إ�ل1 ب�م�ا ف�ي ذ�م1ت�ه�

هي أقل نفقة ما استطاع أن يأت لا بالد الدن، يقول أو ببعض نفقة العسر، ل با ف الذمة يعن ل 
يعسر با ف الذمة وصورة ذلك: الن الزوج هذا تلزمه النفقة لزوجته لنفرض مثل أن هذه الرأة أقرضت 
زوجها ألف ر وطالبته باللف ر قال ما عندي أعسر فهل تطلب الطلق باللف ر هذه؟ ل ما 
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تطلب هذا معن قوله ل با ف الذمة فإذا أعسر با ف الذمة هذا ل يبيح لا الفسخ لكن هذا الرجل 
تطالبه بألف ر وتطالبه أيضا بالنفقة والنفقة هي الكل والشرب واللبس والسكن فهو ل يوفر لا أدن
سكن ول أقل طعام ول أقل ملبس يعن النفقة الواجبة ل يوفرها لا فهل لا أن تطلب الفسخ؟ نعم 
تطلب الفسخ وذلك بإعساره بالنفقة أما إعسار الدين فل لن الدين يبقى ف الذمة والنفقة ضرورية إذا 

 أي و�ت/�ع�ذ1ر�ت� أي سافر مثل أ�و� غ�اب�كان ل يستطيع أن ينفق عليها فلها أن تفسخ. قال الصنف: 
خ�النفقة  و�ه�ا ف/�ل�ه�ا الف�س� ان�ة� أ�و� ن�ح� ت�د�  إذا) إذا أعسر الزوج وهي تعذر عليها أن تستدين فلها أن تطلبب�اس�

خ� ب�ح�اك�م�الفسخ وتفسخ قال:   أي بقاضي ف الكمة فليست هي الت تفسخ بل القاضي فف/�ل�ه�ا الف�س�
ا أ�و� ل�و�ل�د�ه�ا الص1غ�ير� م�ط�ل�ق;االكمة هو الذي يفسخ. قال: ان/�ت�ه� ل�ه� ت�د� ع� ب�م�ا اس�  يعن سواء أذن لا  و�ت/�ر�ج�

الاكم أو ل يأذن وخلصة هذه السألة هي: يقول إذا أعسر الزوج بأقل نفقة فهذا سبب يبيح لا أن 
تطلب الفسخ ويفسخ الاكم عقدها ويكن لا أن تستدين إذا تيسر لا الستدانة ولكن إذا تعذرت 
الستدانة فلها أن تطلب الفسخ وتفسخ، إذا كانت استدانت من الناس النفقة وهو ل ينفق عليها 

ا الصÍغáيá مÌطâلËق)ا أي حت ولو  فالذي يوف هؤلء الناس هو الزوج يقول: ËهáدËلËوáل âوËا أËËل ÌهâتËãان ËدËت âا اسËáب Ìع áجâرËãتËو
ل تستأذن حاكم إذا) الرأة إذا ترك الزوج نفقتها واستدانت هي النفقة يلزم الزوج بسداد هذه النفقة. 

ف�ص�ل< في نفقة القارب

  قال الصنف: فصل انتقل الن من نفقة الزوج إل نفقة القارب، إذا) الزوج تلزمه نفقة الزوجة، هل 
القريب يلزم بنفقة قريبه؟ وإذا كان نعم يلزم بنفقة أي القارب؟ سيبي الصنف الن حكم النفقة على 

ب� عليه بمعروف� القارب، قال: ل�ك�ل{ من أبويه أي بالعرف الذي تعارف الناس عليه، تب لن؟  وت�ج�
" إذا) يب على الرجل أن ينفق على أبويه وإن علوا على الب والم والد والدة وإن 1"وإ�ن ع�ل�و�ا، 
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، يعن ولده وبنته وابن ابنه وبنت ابنه وإن نزل يقول: وولد�ه� وإ�ن سفل، علوا، يعن لو  ولو حجب�ه� معسر<
كان هو عنده أب وعنده جد فيلزمه أن ينفق على الب وعلى الد ول يقال أن الفيد هذا ل يرث 
الد بوجود الب؟ الواب ل علقة للمياث مادام هو من الصول أو هو من الفروع وكان فقيا انتبهوا 
للشروط! هي ثلثة شروط: إذا كان أصل أو فرعا، وكان فقيا يتاج النفقة، وكنت أنت غنيا وعندك 
مال زائد والقصود هنا بالغن ليس زيادة الال والثراء بل القصود هو أن يكون عندك نفقة زائدة أي 
عندك شيء زائد عن أكلك وشربك فيلزمك أن تنفق على آبائك وأمهاتك وعلى أبنائك وبناتك وإن 

، نزلوا. قال: م� هذا شيء ثان، فمن هو الذي يب عليك أن  ولك�ل� من ي�ر�ث�ه� ب�ف�ر�ض� أ�و� تعصيب� ل ب�ر�ح�
تنفق عليه؟ انتبهوا عندنا صنفان إما أن يكونوا أصول وفروعا وإما أن يكونوا قرب آخرين فإن كانوا أصول
وفروعا فيجب عليك أن تنفق عليهم بشروط أن يكونوا هم فقراء وأن يكون أنت عندك فائض، يتاجوا
لكي يعيشوا اليوم أن يأخذوا مثل كيلة أرز أو نصف كيلة من الرز أو الب وعندك هذه النصف كيلة 
إذا) تلزمك، أما بقية القرابة، من هم القارب الخرين؟ الخوة، أولد الخوة، العمام، أولد العمام، 
فهؤلء يب عليك أن تنفق عليهم بشروط: أن يكونوا هم فقراء، وأن يكون عندك أنت فائض، وأن 
تكون أنت وارث لم لو ماتوا، أن تكون وارثا ف حال الوفاة إذا) من ترثه أنت إن مات تنفق عليه إن 
كان فقيا إذا) صورة ذلك: لو كان لك أخ فقي وأنت عندك فائض وليس عندك أولد أو هو ليس عنده
أولد فتنفق عليه لنه لو مات أنت الذي ترثه، هب أن عنده أولد فلو مات من يرثه؟ أولده إذا) ل 
تب عليك نفقته ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ يعن النفقة على الوارث. قال الصنف: بعدما انتهى من 

، سوى البوين والولدين انتقل للقرابة الخرين، قال: م�  ولك�ل� من ي�ر�ث�ه� ب�ف�ر�ض� أ�و� تعصيب� ل ب�ر�ح�
ب� لهأي الباء والبناء، قال:عمود�ي نسب�ه�،  ، هذا شرط وعجز�ه� عن كسب� هذا شرط مع فقر� من ت�ج�

ه� وزوجت�ه� ورقيق�ه� يوم�ه� وليلت�ه� كفطرة�، ل م�ن رأس� مال� وثمن� م�ل�ك�  إذا كانت فاضلة; عن قوت� نفس�
وخلصة هذا الكلم أنه تب عليك النفقة مع فقر هذا القريب وغناك أنت نقول وكونك وآلة� صنعة� 

وارث له هذا إذا كان ليس من عمودي النسب وأما إن كان من عمودي النسب فل نشتط الرث من 
آبائك وإن علوا وأبنائك وإن نزلوا فتجب عليك النفقة مع فقرهم وغناك وليس الرث بشرط. قال 

 يعن لو كان ما عندك نفقة لكن عندك رأس مال تارة فل تب عليك النفقة ل م�ن رأس� مال�الصنف:
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 ما عندك طعام تعطيه إياهم ول مال ولكن  وثمن� م�ل�ك�من رأس مال التجارة لن هذا ضرر عليك،
ما عندك مالوآلة� صنعة� عندك بيت تسكنه فل نقول لك بع البيت لتنفق عليهم لن هذا ضرر، قال: 

تنفقه لكن عندك آلة ويكون لك دخل منها مثل عندك سيارة تشتغل عليها فل نقول لك بع السيارة أو
ي� زمن�  أي النفقة وتسق�ط�بع التاكسي لتنفق على القارب لن هذا ضرر. قال الصنف:  فلو أن ب�م�ض�

شخصا ل ينفق على الولد وليست الزوجة، على الولد أو على الب أو على الخوة ل ينفق عليهم 
ومرت سنة ول ينفق عليهم هم دبروا نفسهم وعاشوا بذه السنة فهل يطالبونه با مضى؟ الواب ل، لو 
ترك النفقة على الزوجة سنة وهي دبرت نفسها فهل تطالب أم ل؟ نعم الزوجة تطالب أما غيها ل لن 
الزوجة النفقة عليها على سبيل العاوضة فهي تل لك وأنت تنفق عليها أما القرابة فل.ليست على 

يعن إل إذا فرض عليك الاكم أن تنفق على أخيك أو على  ما لم ي�فر�ض�ها حاكم سبيل العاوضة.
ت�د�ن� بإ�ذ�ن�ه�ابنك فعند ذلك ل تسقط ولو مضى الزمن لنا تأكدت ولزمتك   أو إذا قلت لخيك أ�و� ت�س�
عليه وإ�ن امتنع من وجبت عليه� رجعوأنا أنفق عليك اقتض من الناس وأنا أسدد عنك فتلزمك. قال: 

 أي النفقة, فإذا امتنع صاحب النفقة الت تب عليه النفقة فجاء شخص آخر وأنفق م�ن�ف�ق< بنية� الرجوع
على هؤلء الولد ونوى ف النفقة أن يرجع ويطالب بقه فهل له أن يطالب أم ل؟ له أن يطالب, 
صورة أخرى: جاء رجل ثالث وحزن على هؤلء الصغار فأنفق عليهم ول ينو الرجوع فهل له أن يرجع؟ 

وإ�ن كان أ�ب<  وهي على ك�ل{ بقدر� إ�ر�ث�ه�ل, لنه متبع,وقلنا قبل ذلك أن التبع ليس له ذلك, قال: 
 يقول النفقة بقدر الرث, فلو كان رجل له أخوان وهو فقي وهم أغنياء فكم سيثون منه؟ انفرد� بها

الول يرث النصف والثان يرث النصف الثان إذا) ف النفقة يتحملون كذلك كل واحد يتحمل نصف 
النفقة, وإذا كان واحد يرث الثلث والخر يرث الثلثي فكيف ينفقون عليه؟ الول يتحمل ثلث النفقة 

 لو أن هذا العبد شرد أو وتجب� عليه لرقيق�ه� ولو كان آبقا; وناشزا;والثان يتحمل ثلثي النفقة. قال: 
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كانت ناشزا فإذا دعاها فهي عاصية فيقول النفقة ل تسقط لن هذه النفقة وجبت بلك اليمي فل 
 أي وي�ر�يح�ه� وقت� قائلة�يعن العبد. قال: ول ي�ك�ل�ف�ه� مشق�ا; كثيرا; تسقطها مثل هذه السباب, يقول: 

وعليه علف� بهائ�م�ه� إذا) هذه من القوق الت للعبد على السيد .قال: ونوم� ولصلة� فرض�وقت القيلولة 
 , ولحظ أن الصنف انتقل من النفقة على الزوجة إل النفقة على القارب ث انتقل إل النفقة وسقي�ها

ب�ر� ع�ل�ى ب/�ي�ع� أ�و� إ�ج�ار�ة�, أ�و� ذ�ب�ح� م�أ�ك�ول� على العبد ث النفقة على اليوان. قال:  فلو أن و�إ�ن� ع�ج�ز� أ�ج�
صاحب البهائم عجز وما عنده فلوس ينفق عليها فيبيع البهيمة ول يتكها توت أو يؤجرها أو يذبها 

ق�اول يتكها توت. قال:  م�يل�ه�ا م�ش� ا أي يرم عليه أن يشق باليوان و�ح�ر�م� ت�ح�  يرم عليه لعنها و�ل�ع�ن/�ه�
ا ل�ب/�ه�ا م�ا ي�ض�ر� ب�و�ل�د�ه� ه�  يرم عليه أن يلب اللب فيضر بولدها بذا اللب و�ح� يعن كذلك لو�ض�ر�ب� و�ج�

م� ف�يه�يوز,   الوسم هو وضع علمة عن طريق حديدة تكوى بالنار فيكويه ف وجهه فيقول يرم و�و�س�
يح�أي غي الوجه ف�ي غ�ي�ر�ه� أي الوسم و�ي�ج�وز� الكي ف الوجه. قال:   فيسم البهيمة ف أي ل�غ�ر�ض� ص�ح�

مكان آخر. وهذا الكلم موجود ف ديننا والمم اليوم تتفاخر بأن عندها حقوق اليوان وحقوق 
النسان ونن عرفنا حقوق اليوان وحقوق النسان وحقوق العبيد من قبل أن يعرفه أحد ف الدنيا, 

عرفناه عن طريق شرع ال تبارك وتعال.

ا�ل�ح�ض�ان�ة�

  تعريف الضانة: حفظ صغي ونوه – كالنون – عما يضره وتربيته بعمل مصاله. لن تب 

ب� ا�ل�ح�ض�ان�ة�الضانة؟ قال: ن�ون� و�م�ع�ت�وه�   و�ت�ج� ف�ظ� ص�غ�ير� و�م�ج� العتوه أي نصف منون فعقله ضعيف ل�ح�

غي مكتمل فل يعرف مصال نفسه, هو يفهم الكلم نعم أو بعضه لكنه أقرب إل النون, من الذي 

�ح�ق� ب�ه�ا أ�م<يتول هذه الضانة؟ قريبه, قرابة كبى, فأول الناس بالضانة  " فإذا كانت الم غي 1 "و�ال�

ا ا�ل�ق�ر�ب�ى ف�ال�ق�ر�ب�ىموجودة  ات/�ه� " ولحظ أن الضانة جعلت للم وليست للب لن الرأة 2 "ث�م1 أ�م1ه�

أشفق وهي الت تسن القيام بعمل الضانة فهي أول بالضانة من الرجل فإذا عدمت المهات 
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" فإذا عدم الب فلم ننتقل؟ دائما ف باب الضانة نقدم النثى على الذكر.3 "ث�م1 أ�ب<والدات. قال: 

ل�ك�قال:  ات�ه� ك�ذ� ل�ك�" ث 5 "ث�م1 ج�دr" فإذا عدمت 4 "ث�م1 أ�م1ه� ات�ه� ك�ذ� " كذلك أي القرب 6 "ث�م1 أ�م1ه�

�ب/�و�ي�ن�فالقرب,  �م{  فإذا ل يوجد كل من سبق. قال: ث�م1 أ�خ�ت< ل� �ب�" قال 8"ث�م1 ل� "ولحظ أيهما9 "ث�م1 ل�

أقرب الخت لم أم الخت لب؟ الخت لب هي القرب ف الياث لكن ف مسألة الضانة قربت 

ال�ة<الخت لم لن الم أشفق. قال:  " قال: 12 "ث�م1 ب�ن�ت� أ�خ�" قال: 11 "ث�م1 ع�م1ة<" قال: 10 "ث�م1 خ�
 "ث�م1 ب�ن�ت� ع�م� أ�ب� و�ع�م1ت�ه� ع�ل�ى م�ا ف�ص�ل�" قال: 13"ث�م1 ب�ن�ت� ع�م{ و�ع�م1ة�  أي بنت أخت قال: و�أ�خ�ت�

�ق/�ر�ب�" قال:14 �ق/�ر�ب� ف�ال� �ن/�ث�ى"16 " ث�م1 ل�ب�اق�ي ا�ل�ع�ص�ب�ة� ا�ل� ر�م;ا ل� ن�ه� م�ح�  يشتط بالنسبة و�ش�ر�ط� ك�و�

م�للحضانة أن يكون الاضن مرم للنثى إذا كانت الضونة أنثى, قال:  ي ر�ح� ث�م1 " قال: 17 "ث�م1 ل�ذ�
" فالاكم بعد ذلك هو الذي يتول ويقرر عند من تكون الضانة.18 "ل�ح�اك�م�

 يعن لو كانت الم رقيقة و�ل� ت/�ث�ب�ت� ل�م�ن� ف�يه� ر�قr  هناك شروط تسقط الضانة عن صاحبها: قال: 

ل�م�فليس لا الضانة فننتقل إل من بعدها وهي أمهاتا. قال:   وهذا الثان فلو كانتو�ل� ل�ك�اف�ر� ع�ل�ى م�س�

ق�الم كافرة فليس لا الضانة  ن�ب�ي{ م�ن� م�ح�ض�ون� وهذا الثالث و�ل� ل�ف�اس�  فلو كانت الم و�ل� ل�م�ز�و�ج�ة� ب�أ�ج�

مثل مطلقة وتزوجت برجل أجنب فل يكن أن تأخذ هذا الطفل وتبقيه عنده لن الزوج مصيطر على 

ين� هذه الم , لكن لو أن الم تزوجت بعم هذا الطفل فليس بأجنب للمحضون فالعم قد يرحه  م�ن� ح�
 فبمجرد أن تعقد بأجنب يسقط حقها ف الضانة. إذا) الشياء الت تسقط الضانة أربعة, الرق, ع�ق�د�

الكفر , الفسق , كونه أجنب . هذا إذا كان الزوج والم ف بلد واحد لكن إذا سافر أحد الزوجي فلمن

ل�ه� إ�ل�ى ب/�ل�د� آم�ن�, تكون الضانة؟ السافر أم القيم؟  عندنا ثلث صور: قال:  و�إ�ن� أ�ر�اد� أ�ح�د� أ�ب/�و�ي�ه� ن/�ق�
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rف�أ�ب< أ�ح�ق �ن�ه�ك ث�ر� ل�ي�س� ر� ف�أ�ك�  الن الب والم كلها ف مدينة جدة فأراد الب و�ط�ر�ق�ه� م�س�اف�ة� ق�ص�

النتقال إل الدينة, والم ستبقى ف جدة, فهذه مسافة قصر فالطفل الضون هل يبقى مع الم أم 

يذهب مع الب؟ مع الب , قال فأب أحق, لاذا؟ لنه أراد النقلة إل بلد بعيد فلبد أن يكون قريبا 

من أبيه وهذه الصورة الول. الضانة تكون عند الم لكن لو أراد الب النتقال إل بلد آخر يسكنه 

ن�ى ف�أ�مrفتصبح الضانة عنده. الصورة الثانية:  قريب أي مسافة قريبة للسكن, الن  أ�و� إ�ل�ى ق�ر�يب� ل�لس�ك�

الب والم ف جدة فأراد الب أن يسافر من جدة إل ضاحية قريبة من ضواحي جدة فليست مسافة 

و�ل�ح�اج�ة� م�ع� ب/�ع�د� قصر فتبقى الضانة للم لنه يعتب كأنه ما سافر, هذه الصورة الثانية، الصورة الثالثة: 

 أي سافر ل لقامة ول لسكن وإنا سافر للحاجة, كأن سافر الب للعلج ويرجع أو أ�و� ل� ف�م�ق�يم<

لتجارة ويعود فتبقى الضانة عند الم, مع بعد أي سافر سفرا بعيدا أو مع عدم البعد فمقيم أي القيم 

هو أول بالضانة, صورة ذلك: الب أراد أن يسافر للتجارة مدة شهر ويعود والولد عند الم فالضانة 

للم, فإذا أرادت الم أن تسافر مسافة بعيدة مدة قصية وتعود للسكن فمن الول؟ الب, الذي 

سيبقى ف البلد هو الول فإذا كان أحد البوين يريد أن ينتقل ويسكن ف الدينة فالبن يكون مع 

الب, وإذا كان أحد البوين سينتقل قريبا فنقول هذا السفر القريب كعدمه فتبقى عند الم, وإذا كان 

السفر للحاجة ويعود فنقول يكون مع القيم ول نقول يكون مع الم لنه قد تكون الم هي السافرة.

ن�ين� ع�اق�ل; خ�ي/�ر� ب/�ي�ن� أ�ب/�و�ي�ه�  فتة ما بعد الضانة: قال:   أما إذا كان منونا فمعنو�إ�ذ�ا ب/�ل�غ� ص�ب�يr س�ب�ع� س�

ذلك أنه يتاج إل حضانة لكن بلغ سبع سني وهو عاقل إذا) نيه بي أبويه فله أن يتار أباه أو أمه. 

 فلو كان الب أو الم فاسق فل يبقى عند فاسق و�ل� ي/�ق�ر� م�ح�ض�ون< ب�ي�د� م�ن� ل� ي�ص�ون�ه� و�ي�ص�ل�ح�ه�قال: 
, أ�و� م�ن� ي/�ق�وم� م�ق�ام�ه� إ�ل�ى ز�ف�اف�  إذا) باختصار الضانة من سنة إل سبع و�ت�ك�ون� ب�ن�ت� س�ب�ع� ع�ن�د� أ�ب�

سنوات تكون عند من؟ الم ث المهات ث الب ...بالتتيب الذكور, فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خي

بي أبوين وإن كانت أنثى فتكون عند أبيها, فل يصلح أن تبقى عند الم لن الم ل تستطيع أن 

ترعاها فتبقى عند أبيها إل أن تتزوج فتنتقل إل زوجها.
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